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İntihar turizmi, kendine özgü birtakım tartışmalı sorularla ortaya çıkmış güncel, merak uyandıran 
ve bazı ülkelerde artan ilgiye sahip bir konudur. Bunun yanı sıra artan yardımlı intihar talepleri 
nedeniyle etik anlamda da önemli konulardan biri haline gelmektedir. Yardımlı intihar genellikle 
kişinin kendisini öldürmesine yardım etmek için yapılan herhangi bir eylem olarak tanımlanmaktadır. 
İntihar turizmi ise, yardımlı intihar eylemini gerçekleştirmek için yapılan seyahatleri ifade 
etmektedir.  Yaşam kalitesinin göz ardı edilemeyecek ağrılar, acılar ya da sakatlıklar nedeniyle düşüşü 
kişilerin niteliksiz bir yaşamı tercih etmemelerine ve ölümü arzulamalarına neden olabilmektedir. 
Dünya’da yardımlı intihar hizmeti sunma amacıyla faaliyet gösteren ve belirlenen koşulları yerine 
getirmeleri şartıyla üyelerine yardımlı intihar hizmeti sunan organizasyonlar bulunmaktadır. Bu 
çalışma derleme niteliğinde olup, yardımlı intihar ve intihar turizmi kavramlarına, kavramların 
yasal çerçevesine ve hizmeti sunan uluslararası kuruluşlara ilişkin bilgi sunmayı amaçlamaktadır. 
Çalışmanın, konu ile ilgili gelecekte yapılacak araştırmalara temel oluşturması hedeflenmiştir. 
Çalışma, tartışmalı bir konuya ışık tutması açısından önem arz etmektedir.
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GİRİŞ 

İçinde bulunduğumuz çağda yeni ve etkili tedavi tekniklerinden ve yöntemlerinden bahsedilmektedir. Gelişen teknoloji 
ve tedavi yöntemleri, beraberinde daha az acı ile daha uzun yaşam beklentisini getirmektedir. Yaşanan gelişmeler, sadece 
acıyı hafifletmekle kalmayıp, aynı zamanda yaşamı uzatmayı da mümkün kılmaktadır. Fakat uzayan yaşamın kalitesi de 
göz ardı edilmemesi gereken bir konudur. Aylarca hatta yıllarca yaşam desteği ile hayata devam etme olasılığı, yaşlı ve 
hasta bireyler arasında endişeye neden olabilmektedir. Bu nedenle hastalar ve aileleri yaşamı sonlandıran tıbbi kararlara 
katılmaya giderek daha fazla istekli hale gelmektedir. Tüm bu gelişmeler ölümcül hastalığı olan bir hastanın ölmesine izin 
verilmeli mi? , hekimlerin böyle bir hastanın ölmesine yardım etme seçeneği olmalı mı? gibi zor sorularla karşı karşıya 
kalınmasına sebep olmuştur (Frileux ve ark., 2003). 

Pek çok insan acılı ve uzun süren bir ölümden korkmakta ya da ölümü üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmayı 
istemektedir (Snyder & Sulmasy, 2001). Artık, bireyin yapay yaşam destek prosedürlerinin ve cihazlarının yönetimi 
olmadan ölme tercihi birçok ülkede daha kapsamlı ele alınan bir fikir haline gelmektedir (Miller & Gonzalez, 2013). Yaşamı 
çok zorlaştıran ve bazen ölümü bir tehdit olmaktan çıkarıp son çare haline getirebilen acı dereceleri olabilmektedir. Bu 
tür ıstıraplar, tıbbi müdahale yoluyla iyileştirilebilmekte hatta ortadan kaldırılabilmektedir. Ancak iyileştirilmiş bakıma 
rağmen, yaşamlarının son anlarında dahi acı çeken kişilerin olduğu da düşünülmektedir (Ahlzen, 2020). Hayat, kuşkusuz ki 
bize verilmiş en değerli hediyedir. Ancak yaşamın kalitesi, zamanla çekilen acılar nedeniyle düşebilmektedir. Günümüzde 
yaşam kalitesi ölümcül hastalıklar ve tedavi edilemeyen sakatlıklar nedeniyle düşen bireyler yardımlı intiharı bir çıkış yolu 
olarak görebilmektedir. 

İntihar, dünya genelinde önemli bir halk sağlığı sorunu olarak ele alınmaktadır (Bauwelinck ve ark., 2017). İntihar turizmi 
de kendine özgü etik, yasal ve pratik zorluklarla karşımıza çıkan ve dikkatle ele alınması gereken bir konudur (Huxtable, 
2009). İntihar eyleminin ya da intihar turizminin hassas doğası göz önüne alındığında, konuyla ilgili çok az tanım 
yapıldığı görülmektedir. İntihar turizmi, insanın ıstırabına ve sefaletine çözümü ölümde araması nedeniyle yurtdışına 
seyahat etmesi olarak ifade edilmektedir (Yu ve ark., 2020). İntihar turizmi kavramının ortaya çıkışının temel nedeni 
yardımlı intihar hizmetidir. Yardımlı intihar, medikal turizmin niş bir bölümü ve uluslararası turizmin alt bileşeni olarak 
nitelendirilmekte (Higginbotham, 2011) ya da karanlık turizm kapsamında ele alınabileceği öne sürülmektedir (Miller 
& Gonzalez, 2013). Yardımlı intihar, ötanazinin farklı bir uygulaması olarak görülmektedir (Radbruch ve ark., 2016). Bu 
bağlamda, yardımlı intihar ve ötanazi kavramları arasında ayrım yapılması önem arz etmektedir. Yunanca “euthanatos” 
kelimesinden türetilen ötanazi, “iyi ölüm” anlamına gelmektedir. Ötanazi, ölümü hızlandırmak, acıyı ve ıstırabı hafifletmek 
için bilerek bir yaşamı sona erdirme amacıyla hekimin ilaç veya tedavi uygulamasıdır (Cannistraci-Vazquez, 2009; Frileux 
ve ark., 2003; Radbruch ve ark., 2016). Hekim bunu genellikle ölümcül bir enjeksiyon uygulayarak veya hastayı bir tür 
yaşam desteğinden çıkartarak gerçekleştirmektedir. Eylem ne olursa olsun ötanazinin belirleyici özelliği, hastanın değil 
hekimin yaşamı sona erdiren nihai eylemi gerçekleştirmiş olmasıdır (Safyan, 2010). Türk Tabipler Birliği Etik Bildirgeler 
Çalıştayı Sonuç Raporuna (2008) göre yardımlı intihar, “hekimin hastanın ölümünü kolaylaştıracak eylemi yapması için 
hastaya intihar etme yolları hakkında bilgi ya da intihar etme araçları sağlayarak kişinin yaşamının başka bir yardıma 
ihtiyacı kalmaksızın sona erdirilmesi durumu” dur. Yardımlı intihar, bir hekimin hastanın kendi yaşamına son verebilmesi 
amacıyla verdiği ölümcül ilaçların gönüllü olarak hasta tarafından kullanılması yoluyla yaşamın sona ermesini tanımlamak 
için kullanılmaktadır (Mitchell, 2007). Hekim, yaşamı sona erdiren bir eylemi mümkün kılmakta ve bu eylemden sorumlu 
tutulmamaktadır (Radbruch ve ark., 2016). Birçok kişi bu terimlerin eş anlamlı olduğuna inansa da, hastanın ölümüne 
neyin yol açtığına odaklanan bir tanımın daha doğru olacağı düşünülmektedir. “İntihar” kelimesinden de anlaşılacağı 
gibi, yardımlı intihar neticesinde hayatına son veren kişi, hastanın kendisidir. Amerikan Tabipler Birliği, hekim yardımlı 
intiharda rolü olan hekimi, “hastanın ölümcül eylemini gerçekleştirmesini sağlamak için gerekli araç ve bilgileri sağlayarak 
hastanın ölümünü kolaylaştıran hekim” olarak tanımlamaktadır. Bu senaryo ışığında hasta, hekimden ilaç, talimat veya 
tavsiye şeklinde yardım almakta ve hekim yerine son eylemi kendisi gerçekleştirmektedir (Safyan, 2010). Yardımlı intihar, 
hastanın intihar etmesine olanak tanıyan bir ilacı reçete etmeyi de içermektedir (Burkhardt ve ark., 2006). 

Hekim yardımlı intihar konusunda birçok farklı görüş bulunmakla birlikte My Death My Decision (MDMD) organizasyonuna 
göre, iyi bir ölümün içermesi gereken özellikler:

• Fiziksel acıdan kurtulmak, 

• Genellikle hastanede değil evde ölmek ya da seçilen/istenilen bir yerde ölmek, 

• Yakın akraba veya arkadaşlarla olmak, 
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• Sadece huzur içinde uyunacağı ve uyanılmayacağı düşüncesi, 

• Beslenme ve kişisel bakım gibi temel ihtiyaçlar için uzun süre başkalarına bağımlı olmadan, yaşlanmadan ölmek, 

• Nerede olduğunu bilmek, ne olduğunu anlamak, 

• Aile, arkadaşlar ve yakın akrabalarla iletişim kurabilmek gibi temel zihinsel yetenekleri kalıcı olarak kaybetmeden 
önce ölme isteği, 

• Hayatının tamamlandığını ve ölmeye hazır olduğunu hissetmek, 

• Mevcut ve en iyi palyatif bakıma rağmen tahammül edemeyecekleri bir durumda kapana kısılma korkusu olmadan 
ölmek ve

• Kendilerine yakın olan insanların ölümlerini kabul edebildiklerini bilmektir (My Death My Decision(c), 2020).

1. YASAL ÇERÇEVE 

İntihar turizminin yeni bir endüstri olarak ortaya çıkmasının, yardımlı intihar ve ötanazi mevzuatı ile ilgili uluslararası 
tartışmaları yeniden canlandırdığı belirtilmektedir. Yardımlı intihar arayışındaki bireyler, aradıkları prosedürlerin kendi 
ülkelerinde yasadışı oluşu, onurlu ölüm düşüncesi ve acısız bir ölümün gerçekleşebileceği yer arayışı gibi nedenlerle 
seyahat planlamak için motive olabilmektedir (Miller & Gonzalez, 2013). Yardımlı intihar ile ölüm konusu birçok yerde 
yasadışı ve tartışmalı bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler ve eyaletler, doktorların 
ve diğer sağlık çalışanlarının belirli durumlarda, bir hastanın ölümüne kasıtlı olarak neden olup olmadığını ve toplumun 
bu uygulamayı ahlaki olarak kabul edip etmeyeceğini uzun zamandır tartışmaktadır (Higginbotham, 2011). Snyder ve 
Sulmasy’e göre hekim yardımlı intihar uygulaması, hasta-hekim ilişkisini ve onu sürdürmek için gerekli olan güveni 
baltalamakta ve toplumdaki savunmasız bireylerin hayatlarına verdiği değeri tehlikeye atmaktadır (2001). Hekimin, 
hastanın yardımlı intihar isteğine yol açmış olan hususlar üzerinde durması gerektiği, son dönemde olan hastalara bile pek 
çok konuda yardım edilebileceği de düşünülmektedir (Snyder Sulmasy & Mueller, 2017). TTB Etik Bildirgeler Çalıştayı Sonuç 
Raporunda, hekimlik açısından ölümcül eylemin savunulmaması ve ölmeye yardım isteyen hastaya tıbbi, psikolojik ve sosyal 
danışmanlık sağlanması gerektiği belirtilmektedir (2009). Öldürme eyleminin ahlaki açıdan kabul edilemez olması, yeterli 
palyatif bakımın tüm yardımlı intihar taleplerini ortadan kaldıracağı düşüncesi, yardımlı intihar taleplerinin depresyondan 
kaynaklandığına inanılması, uygulamanın yasallaşması durumunda palyatif bakımın gelişmeyeceğinin düşünülmesi ve 
yardımlı intihara uygun bireylerin belirlenmesi gibi sorunlar bulunmaktadır. Sayısız etik ve yasal soruna rağmen, intihar ve 
yardımlı intiharın haklı bir talep olduğu konusunda taraf olanlar da bulunmaktadır. Uygulamanın yasal olduğu ülkelerde 
konuyla ilgili bilgi arttıkça, hem hekimler hem de halk tarafından daha kabul edilebilir hale gelmektedir. Yardımlı intiharı 
yasallaştırmak için girişimler son yıllarda yavaşlamış olsa da, bu konuya olan ilgi azalmamıştır ve konunun önemi giderek 
artmaktadır. Yardımlı intiharın kişisel özerklik ve özgürlük ile tutarlı olması, bütün acılardan palyatif bakım ile kurtulmanın 
mümkün olmaması, ölümü hızlandırma arzusu, uygulamanın ölümcül hastalığı olan bireyler için güven verici olması gibi 
etkenler yardımlı intihara taraf argümanlardır (Rosenfeld, 2004). 2021 yılı içerisinde yardımlı intiharın gerçekleştirilmesine 
yardımcı olabilecek 3D baskılı bir kapsül icat edilmiştir ve İsviçre’de kullanıma sunulması planlanmaktadır (Wakefield, 
2021). Bu gelişme ışığında uygulamanın, bazı ülkelerde büyük ölçüde kabul gördüğü görülmektedir.

Artan yardımlı intihar talepleri nedeniyle hekim yardımlı intihar konusu etik anlamda da önemli konulardan biri haline 
gelmektedir. ABD’nin Oregon eyaletinde hekim yardımlı intihar yasası, Hollanda’da ötanazinin sosyal onayı ve Japonya’da 
aktif ötanazinin ilke olarak yasallığı konunun geleceği ile ilgili işaretler olarak kabul edilmektedir. Temel etik mesele, kişinin 
ölümüne giden yolu seçme özgürlüğü ve eğer varsa, bu özgürlüğü sınırlandırmanın gerekçesi olarak ifade edilmektedir. 
Oregon eyaleti hekim yardımlı intihar yasasına göre, ölüm için geçerli bir yardım talebi düzenlenen ölümle ilgili yasal 
kusuru ortadan kaldırır, ancak geçerli bir talebin yokluğunda aynı eylem öldürme hatta cinayettir. Hekim yardımlı intihar 
konusunun artan özgürlükle ilişkili olduğu düşünülmektedir. Ayrıca kişinin yetkisi dışında gerçekleştiği ve haksız zarar ve 
kayıplara neden olduğu için bir kişinin ölümüne neden olmak ahlaki açıdan yanlış kabul edilmektedir. Fakat kişi, ölümü 
özgürce seçer ve buna izin verirse ve bu olayı aksilikten ziyade kişisel bir çıkar olarak görürse, o kişinin talebinin yerine 
getirilmesi net bir zarar veya ahlaki yanlış içermemektedir. Taraf görüşlere karşın bazı topluluklar ve ülkeler hekim yardımlı 
intihar konusunda değişmeyen katı bir tutum sergilemektedir (Beauchamp, 1999). Birçok ülke hem ötanazi hem de intihar 
yardımını yasaklamakta ve cezalandırmaktadır. Örneğin İsveç’te yardımlı intiharı yasaklayan herhangi bir mevzuat yoktur 
fakat, pratikte bu eylemi gerçekleştiren kişiler hakkında yasal işlem başlatılmaktadır (Burkhardt ve ark., 2006). 
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Turist tanımına en az uyan, seyahatlerin en uç biçimini gerçekleştirdikleri söylenebilecek turistler yardımlı intihar talep 
eden bireylerdir (Miller & Gonzalez, 2013). İsviçre’ye intihar için birçok insan, bir diğer deyişle ölüm turistleri seyahat 
gerçekleştirmektedir (Cohen, 2012; Schmidt, 2011). İsviçre doğrudan aktif ötanaziyi yasaklamıştır, ancak yardımlı intiharı 
onaylamaktadır (Burkhardt ve ark., 2006). İsviçre’de intihara yardım etmek suç değildir. Bir İsviçreli doktorun, ölümcül 
bir ilaç reçete ederek yardımlı intiharı desteklemesi için, kişinin ciddi bir hastalıktan tahammülsüz şekilde muzdarip 
olması ve hekim raporları tarafından belgelenen tıbbi bir tanı alması yeterli olabilmektedir (My Death My Decision(b), 
2019). Yardımlı intihar için başvuranların ise, ölümcül bir hastalıktan, kabul edilemez bir sakatlıktan veya dayanılmaz bir 
acıya sebep olduğu düşünülen ciddi bir hastalıktan muzdarip olması beklenmektedir (Baezner-Sailer, 2008). Dünya’da 
çeşitli yerlerde yardımlı intiharın yasal olarak izinli olduğu yerler varken, İsviçre eyaletlerinin İsviçreli olmayan kişilere 
de Dignitas gibi kuruluşlar vasıtasıyla hekim yardımlı intihar hizmeti sunması, İsviçre’yi, kendi ülkesinin ya da devletinin 
konuyla ilgili yasasını aşmak isteyenlerin hedefi haline getirmektedir (Cohen, 2012; Schmidt, 2011). Hollanda’ya da bu 
konuda bir talep olmuştur (Connell, 2006). Hollanda parlamentosu Nisan 2002’de yürürlüğe giren Talep Üzerine Hayatın 
Sona Erdirilmesi ve Yardımla İntihar Yasası’nı kabul etmiştir. Belçika ve Lüksemburg’da da benzer bir yasa kabul edilmiştir. 
Genel olarak, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg’da ötanazi yasası aynıdır (Fitzpatrick & Smook, 2015). Hollanda’da tedavisi 
olmayan, dayanılmaz acılarla karşılaşan ve zihinsel olarak yetkin kişiler, gönüllü ötanazi veya yardımlı intihar için uygun 
görülmektedir. Hollanda’da yardımlı intiharın gerçekleşmesi için, ölümcül hasta olan kişinin baskı altında olmaması, intiharı 
için çok sayıda talepte bulunması, diğer tıbbi seçenekleri araştırması ve bunların yanı sıra dayanılmaz acıya maruz kalması 
beklenmektedir. Belçika Ötanazi Yasası, hafifletilemeyen, sürekli ve dayanılmaz fiziksel veya zihinsel acıları olan yetişkinlerin 
gönüllü ötanazi talep etmelerine izin vermektedir. Belçika parlamentosu 2014 yılında ötanazi yasasının çocuklara da 
ötanazi hakkı tanınacak şekilde değiştirilmesini onaylamıştır (Deutsche Welle Türkçe(a), 2020). Bu hüküm, Belçika’da 
ölümcül hastalığı olan çocukların yardımlı intihar talebinde bulunmasına izin vermektedir (Sermeno, 2015). Şubat 2008’de 
Lüksemburg Parlamentosu Onurlu Ölme Hakkı Yasası’nı onaylamıştır. Bu yasa, bir hastalıktan dayanılmaz şekilde acı çeken 
ve zihinsel olarak yetkin kişinin ölmek için tıbbi yardım talep etmesine izin vermektedir (Campaign for Dignity in Dying, 
2020). Amerika Birleşik Devletleri’nde de yardımlı intihar için yasası olan beş eyalet bulunmaktadır. Bu eyaletler, Montana, 
New Mexico, Oregon, Vermont ve Washington’dur (Sermeno, 2015). Oregon Eyaletinde kabul edilen Onurlu Ölüm Yasası, 
ölümcül hastalığı bulunan Oregon eyaleti sakinlerinin kendilerini öldürebilmelerini sağlayacak ölümcül içeriği bulunan 
ilaçların hekim tarafından reçete edilebilmesini sağlamaktadır. Bu yasaya göre, birinin hayatını yasaya uygun olarak 
bitirmesi intihar sayılmamaktadır (Mitchell, 2007). Amerika Birleşik Devletleri’nde 2015 itibariyle Kaliforniya’da, 2016 
itibariyle Colorado ve Columbia bölgesinde, 2018 itibariyle de Hawaii’de hekim yardımlı intihar gerçekleştirilebilmektedir 
(Death With Dignity, 2020). Yaşamı Sonlandırma Seçeneği Yasası, Kaliforniya’da intihar etmek isteyenlere hekim desteğini 
öngörmektedir. Yasa, ümitsiz hastaların hekimler yardımıyla acısız şekilde hayatına son vermesine belirli koşullar altında 
izin vermektedir (Deutsche Welle Türkçe(a), 2020). Bu ülkeler ya da eyaletlerin ardından, Kanada Yüksek Mahkemesi de 
hekim yardımlı intihar konusundaki yasağı bozma kararı almıştır (Madesha, 2017). Alman Anayasa Mahkemesi, 26.02.2020 
tarihinde bireylerin kendi yaşamlarına son verme kararı alma hakkı bulunduğuna hükmetmiş, yaşamlarına son vermek 
isteyen bireylerin tıbbi yardım almalarını mümkün kılmıştır (Deutsche Welle Türkçe(b), 2020). Yeni Zelanda Aotearoa’da 
da 7 Kasım 2021’den itibaren yardımlı ölüm hizmeti sunulmaya başlanmıştır (health.govt.nz, 2022). Yardımlı intiharla ilgili 
olarak şu anda evrensel olarak kabul edilmiş bir mevzuat modeli bulunmamakta olup, her ülkenin kendine özgü kuralları 
ve rehberleri vardır (Sermeno, 2015). 

Özetle, ötanazi ve hekim yardımlı intihara ilişkin ülkelerin farklı uygulamaları bulunmaktadır. Konuya ilişkin farklı bakış 
açıları, konunun ülkelerde yasal olarak ele alınmasında da farklılıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Ötanazi ve 
hekim yardımlı intihar çoğu ülkede yasadışıdır. Bazı ülkeler ise, uygulamalardan birini veya her ikisini yasallaştırmıştır. 
İtalya, İsrail, İrlanda, Birleşik Krallık, Norveç, İsveç, Hindistan, Türkiye, Meksika, Danimarka, Çin, Fransa ve Rusya’da her iki 
uygulama da yasadışıdır. Avusturya, Finlandiya, Almanya, Yeni Zelanda ve İsviçre’de ötanazi yasadışı iken, hekim yardımlı 
intihar yasaldır. ABD’de ötanazi yasadışı olmakla birlikte hekim yardımlı intihar bazı eyaletlerde yasallaştırılmıştır. Belçika, 
Kanada, Lüksemburg, Hollanda ve İspanya’da ise, her ikisi de yasaldır (ProCon.org, 2022). Bu kapsamda yardımlı intihar 
uygulamasıyla ilgili yanıt aranılması gereken sorular olduğu düşünülmektedir. Uygulamanın yasal olmadığı ülkesinden 
canlı olarak ayrılan bireyin ülkesine ölü dönmesine ilişkin bir düzenlemeye ya da ülkeler arası anlaşmaya rastlanmamıştır. 
Bu sorunun yanıt bulmasının konunun aydınlatılması açısından önem taşıdığı düşünülmektedir. 
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2. ORGANİZASYONLAR

Yardımlı intihar hizmeti sunma amacıyla faaliyet gösteren organizasyonlar, çeşitli koşulları yerine getirmeleri şartıyla 
üyelerine yardımlı intihar hizmeti sunmaktadır. Koşullar organizasyona göre farklılık gösterebilmektedir. Yardımlı intihar, 
ölümcül hastalığı ya da tedavi edilemeyen sakatlığı bulunan bireylerin faydalanabildiği bir hizmettir. Yaşam kalite 
algılarının kötü olduğunu dile getiren her birey bu hizmetten faydalanamamaktadır. Yardımlı intihar talepleri, bir istekten 
ziyade, yeterli iyileşme sağlayamayan hastaların yardım çığlığı olarak da görülmektedir. Dignitas, “onurlu yaşa, onurlu öl” 
sloganı ile yola çıkan İsviçre yasaları doğrultusunda kurulmuş bir dernektir. 17 Mayıs 1998’de Zürih yakınlarındaki Forch’da 
hizmet sunmaya başlamıştır. Organizasyonun herhangi bir ticari çıkar amacı gütmediği yalnızca üyelerine onurlu bir ölüm 
sağlamak amacıyla varlığını sürdürdüğü ifade edilmektedir. 26 Eylül 2005’te Dignitas’ın uygulamalarını takip etmek üzere 
Alman girişimcilerin destekleriyle Hannover’da da benzer bir klinik kurulmuştur. Bugün, bu iki dernek 69 farklı ülkeden 
7100’den fazla üyeye sahiptir. Her iki dernek de Dünya Ölüm Dernekleri Federasyonu (WFRtDS) ve Avrupa Ölme Hakkı 
(RTDe) üyesidir (Dignitas, 2020). Yardımlı intiharın farklı ülke ya da eyaletlerde yasallaştırılmasından bu yana yardımlı 
intihar konusuna dikkat çekmek ve destek sağlamak amacıyla çeşitli ölme hakkı organizasyonları kurulmuştur (Cannistraci-
Vazquez, 2009). Dünya Ölüm Dernekleri Federasyonu (WFRtDS), 1980 yılında, bireylerin hayatlarının sonlandırılması 
konusunda kendi kaderlerini belirleme hakkını korumak ve faaliyette bulunan organizasyonlar için uluslararası bir bağlantı 
sağlamak amacıyla kurulmuştur. Federasyon, 26 ülkeden toplamda 49 organizasyondan oluşmaktadır (WFRtDS, 2020). 
Avrupa Ölme Hakkı organizasyonu ise amaçlarını: 

• Avrupa’da ölmekte olan kişiler için seçim hareketini güçlendirmek, 

• Organizasyon bulunmayan ülkelerde organizasyon oluşumunu teşvik etmek, 

• Üye toplumların bilgi ve deneyimlerini diğer toplumlarla paylaşmak, 

• Avrupa organizasyonlarında, ölümü tercih etmek isteyenlerin çıkarlarını temsil etmek, 

• Yaşamın sonlanmasında kendi kaderini tayin etmeyi reddedenlere karşı çıkmak, 

• Kişilerin iradelerinin yasal olarak tanınması için kampanya başlatmak ve 

• Avrupa’da ölüm ve kendi kaderini tayin etme konusunda sosyal ve yasal kabul edilebilirliği sağlamak olarak ifade 
etmektedir (RTDe, 2019).

Dignitas, nazikçe, risksiz, güvenle ve genellikle aile üyelerinin veya arkadaşlarının refakatinde hayatlarını sona erdirmeleri 
için bireylere yardımcı olduklarını ileri sürmektedir. Klinik, birey ölümcül hastalıktan mı muzdarip yoksa kabul edilemez bir 
sakatlık mı var tespit etmektedir. Bu durum, yardım için aranan bir kriterdir. Bireyin ayrıntılı bir tıbbi değerlendirmesinin 
yapılabilmesi için bir hekim ayarlanmakta, bütün bu süreç tamamlanmış ise bir Dignitas gönüllüsü, hastaya yardımlı intihar 
sürecinin son aşaması için yardımcı olmaktadır. Son aşama öncesinde bireye hala ölme isteği olup olmadığı tekrar sorulmakta 
ve intihar beyanı imzalatılmaktadır. Bireye, kusma önleyici ilacın ardından yatıştırıcı verilmektedir. Birey kendisine verilen 
ilaçları içtikten sonra Dignitas temsilcisi klinikte yardımlı intihar gerçekleştiğini polise bildirmektedir (Ost, 2010). Sodyum 
pentobarbital, yardımlı intihar için en yaygın kullanılan ilaç olup, İsviçre’deki ilaçlar hakkındaki kanuna göre sadece belirli 
koşullar altında reçete edilebilmektedir (Gauthier ve ark., 2015). Bu ilaç, suistimal edilmemesi için asla başvuru sahibine 
verilmemekte, başvuran kişi adına yalnızca hekime, yardımlı intihar kliniğine veya yardımlı intihar görevlisine teslim 
edilmektedir. İlaç hastaya verildikten sonra hasta anestezi altında ve hiçbir acı duymadan komaya girmektedir. Solunum 
10-30 dakika içerisinde durmakta, bazı durumlarda ise daha uzun sürebilmektedir. Olay gerçekleşirken yardımlı intihar 
görevlisine ek olarak en az bir tanık daha bulunmaktadır. Bu kişi ikinci bir görevli, bir aile üyesi, bir arkadaş veya hastanın 
hekimi olabilmektedir (Baezner-Sailer, 2008). Yardımlı intihar sırasında hekimin bulunması gerekmese de, hekimin hastayı 
değerlendirmesi ve öldürücü ilacı yazması gerekmektedir (Cannistraci-Vazquez, 2009). Yardımlı intihar arayışındaki bireyler 
yaşamlarına son vermek için İsviçreli grup Dignitas’ın hizmetlerini kullanmakla beraber üye de olmaktadır (Huxtable, 
2009; Smith, 2010). Dignitas’ın yardımlı intihar hizmetinden faydalanan kişiler arasında Daniel James’de bulunmaktadır. 
İngiltere Gençlik takımları ragbi oyuncusu Daniel James, Mart 2007’de antrenman sırasında sakatlanmış ve göğüs 
hizasından aşağısı felç olmuştur. Bir ragbi maçında sakatlanan ve felç olan yirmi üç yaşındaki James, hayatını Dignitas’ta 
yanında ebeveynleri ile sona erdirmiştir. İngiliz orkestra şefi Sir Edward Downes ve eşi Leydi Joan’da 7 Temmuz 2009’da 
Zürih’te birlikte yaşamlarını sona erdirmiştir. 7 Temmuz 2009’da, seçkin İngiliz orkestra şefi Sir Edward Downes karısı Lady 
Joan ile birlikte Zürih’e gitmiş, üç gün sonra, çift yardımlı intihar kliniği Dignitas’ı ziyaret etmiştir. Klinik gönüllüleri onlara 
hayatlarını birlikte sonlandırmalarını sağlayacak bir içecek vermiştir. Sir Edward ve Lady Joan, “barbitüratların kokteyli” 
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isimli içeceği içmiş, yan yana ve el ele uzanmış ve hayatlarına son vermişlerdir. Lady Joan yetmiş dört yaşında ve kanser 
hastalığının terminal dönemindeyken; Sör Edward seksen beş yaşında ve neredeyse kör ve sağırken bu seçimi yapmıştır. 
Bu tarz hikayeler hastalara, hayatlarını acısız bir şekilde sona erdirme fırsatı sunulduğunu düşündürmüş ve Dignitas 
gibi yardımlı intihar kliniklerini ilgi çekici hale getirmiştir. Hikayeler, hayatına son verme konusunda yardım aramak için 
yurtdışına seyahat eden kişilerin yaşadıkları konusunda fikir vermektedir. Bu tür hikayelerin yaygınlaşması, yaşamlarını 
sona erdirmek için yardım arayışında olan ve yabancı ülkelere seyahat etmek isteyen bireyleri tanımlayan intihar turizmi 
kavramını popüler hale getirmiştir (Safyan, 2010). Prosedürler ve hikayeler deneyimli bir intihar görevlisinin önemine 
vurgu yapmaktadır. İntihar görevlisi, ölmekte olan kişinin yanında durmakta, isteklerinin yerine getirildiğini izlemekte, 
öngörülemeyen olaylara karşı onları korumakta, aileye duygusal destek sunmakta ve yetkililere karşı mücadelede yaslı 
hasta yakınlarına yardımcı olmaktadır (Baezner-Sailer, 2008). Yardımlı bir intihar teşkilatına gönüllü olarak katılmak için 
resmi olarak hiçbir nitelik gerekmese de sıklıkla hemşireler, din adamları, sosyal hizmet görevlileri ve avukatlar bu görev 
için tercih edilmektedir (Cannistraci-Vazquez, 2009). Son anlarında bir turizm deneyimi yaşamak isteyen ve bu konuda 
istekli olan bireyler bu tür hizmetler aramaktadır.

İsviçre, Dignitas’ın yanı sıra birçok yardımlı intihar kliniği bulunduran bir ülkedir. Bu kliniklerden bazıları, EXIT DS, EXIT 
ADMD, Ex-International ve SterbeHilfe’dir. EXIT DS’ye 18 yaş üzeri İsviçre vatandaşı ya da İsviçre’de ikamet eden/kalıcı 
oturma izinleri bulunan göçmenler üye olabilmektedir. Organizasyon 3 Nisan 1982 yılında Zürih’te kurulmuş olup, 130.000 
üyeye sahiptir. İsviçre’deki ilk ve en deneyimli organizasyondur. Yalnızca 18 yaşını doldurmuş İsviçre vatandaşlarına ya da 
İsviçre’de ikamet eden dernek üyelerine hizmet sunmaktadır. İsviçre vatandaşı olmayan ve İsviçre’de ikamet etmeyen 
bireylerin, EXIT DS’den yardımlı intihar hizmeti alması olası değildir. Organizasyon, yaşamda ve ölümde insanların kendi 
kaderini tayin etme hakları olduğu inancıyla kurulmuştur. Organizasyon, Dünya Ölüm Dernekleri Federasyonu üyesidir 
(EXIT DS, 2020). EXIT ADMD, 23 Ocak 1982’de Cenevre’de kurulmuş olup, 30.000 üyesi bulunmaktadır. EXIT ADMD de 
EXIT DS gibi 18 yaşını doldurmuş İsviçre vatandaşlarına ya da İsviçre’de ikamet eden dernek üyelerine hizmet sunmaktadır. 
Ücretsiz yardımlı intihar için asgari üyelik süresi 3 yıldır. 3 yıldan az süredir üye olan kimseler için sunulan hizmet ücretlidir. 
Organizasyon, Dünya Ölüm Dernekleri Federasyonu üyesidir (EXIT ADMD, 2020). İsviçre’deki bir diğer organizasyon Ex-
International ise, 1996 yılında Bern’de kurulmuştur. 

Dignitas, tüm yetişkinlere açık olup yalnızca İsviçre’de hizmet sunmaktadır. Organizasyondan yardımlı intihar hizmeti 
alabilmek için, üye olmak ve asgari düzeyde hareket edebiliyor olmak gerekmektedir. Dignitas’ın Almanya şubesi de 
bulunmaktadır. Dignitas Almanya, 26 Eylül 2005’te Hannover’de kurulmuştur (Dignitas, 2020). Dignity in Dying, Friends 
at the End (FATE) ve EXIT (Voluntary Euthanasia Society Scotland) İngiltere’de bulunan ölüm kliniklerinden bazılarıdır. 
Dignity in Dying, İngiltere’de yardımlı intihar hizmeti sunan ve en bilinen organizasyondur (My Death My Decision(a), 
2019). Bunların yanı sıra SPIRIT kurumu eski bir Dignitas danışman hekimi tarafından kurulmuştur ve İsviçre vatandaşı 
olmayanlar için de yardımlı intihar hizmeti sunmaktadır. Exit-International 1997 yılında Avustralya’da kurulmuş bir ölüm 
organizasyonudur. Organizasyonun 30.000’den fazla üyeye sahip olduğu belirtilmektedir. Organizasyonun, İrlanda, 
Hollanda, ABD, Yeni Zelanda ve İngiltere’de ofisleri bulunmaktadır (Exit-International, 2020). 

Yardımlı intihar hizmeti sunan organizasyonların yanı sıra yönlendirmeler yapan kurumlar da bulunmaktadır. The 
Last Choice-Switzerland, İsviçre vatandaşı olmayan fakat yardımlı intihar hizmeti almak isteyen bireylere İsviçreli 
organizasyonlardan birini tercih etmeleriyle ilgili yönlendirmeler yapan ve süreçler hakkında kişilere tavsiyeler sunan 
aracı organizasyondur. Lifecircle, insanlığın onuru ile ilişkilendirilen, zor şartlarda ve yaşamın sonuna doğru bireyin kendi 
kaderini tayin etmesinin doğru olduğu inancına bağlı olarak kurulmuş bir dernektir. Lifecircle yöneticileri, derneği bir kriz, 
fiziksel sakatlık, evde bakım ya da palyatif bakımın söz konusu olması durumunda bireyleri bilgilendiren ve destekleyen 
bir kuruluş olarak tanımlamaktadır. Lifecircle, İsviçre yasaları ve konu ile ilgili düzenlemelere yönelik olarak kurulmuş 
İsviçre’de veya yurtdışında yaşayan yetişkin bireylere açık bir dernektir (Lifecircle, 2019).

Yardımlı intihar, kişinin intiharı için profesyonel danışmanlık sağlayan bir seçenektir. Uykuya ve nihayetinde ölüme, hızlı 
ve ağrısız ulaşmayı sağlayabilecek ilaçlara yasal olarak erişme şansı sunmaktadır. İşlemin doğru şekilde gerçekleştiğinden 
emin olmak için hekim veya deneyimli bir kişi bulunmaktadır. Yaşamını sona erdiren kişiye aile ve arkadaşları eşlik 
edebilmektedir. Bunlar yardımlı intiharın avantajları olarak öne sürülmektedir. Seyahatin avantajları olduğu belirtilse 
de, zaten acı çeken ve evlerinden çok uzaklara seyahat etmek ve muhtemelen diledikleri iyi ölümü elde etmek için 
İsviçre’de birkaç gün kalmak zorunda olan insanlar için zorlu bir yolculuğu da kapsamaktadır. Pek çok insan bu seçeneğin 
maliyetini karşılayamamaktadır. 2008-2012 yıllarını kapsayan bir araştırmaya göre yardımlı intiharı tercih eden kişilerin 
büyük çoğunluğunu kanser hastaları oluşturmaktadır. Yardımlı intihar gerçekleştirmek için en çok Almanya, İngiltere ve 
Fransa’dan seyahatler yapılmaktadır (Gauthier ve ark., 2015). Kanseri, kardiyovasküler hastalıklar ve acı sendromu takip 
etmektedir (Cannistraci-Vazquez, 2009).
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3. SONUÇ VE ÖNERİLER

Tıp ölümü ortadan kaldıramadığı gibi, tedavi sürecinde de insanların tüm acılarını dindirememektedir. Yardımlı intiharın 
savunucularının ve karşıtlarının ortak amacı, ölmekte olan hastaların acılarını hafifletmektir (Snyder Sulmasy & Mueller, 
2017). Wittwer, yardımlı intiharın yasallaştırılmasına karşı argümanlardan bahsettiği çalışmasında insanların sadece fiziksel 
olarak ağır hasta olmaları nedeniyle intihara meyilli olmadığını ve konunun vaka bazında değerlendirilmesi gerektiğini 
ifade etmektedir (2013). Yeterli palyatif bakım sağlanması durumunda hastaların ölümü hızlandırmak istemeyecekleri 
ve yardımlı intiharı tercih etmeyecekleri görüşü de benimsenmektedir (Rosenfeld, 2004). Goligher ve ark., sağlık hizmeti 
sunumu bağlamında ve yaşamın sonunda hastaların tedavisinde, sağlık uzmanının hastanın yaşamına kasıtlı olarak son 
vermesinin etik olmadığını, söz konusu eylemin hekimlik mesleğinin özüne aykırı olduğunu dile getirmiştir. Hekimler, 
yardımlı intihar taleplerini hastanın acılarını ve korkularını araştırmak için bir fırsat olarak görmeli ve bu sorunları ele 
almak için seçenekleri tartışmalıdır (2017). Bu doğrultuda bireylerin yardımlı intihar konusundaki motivasyonlarının 
araştırılması ve üzerinde durulması gerektiği düşünülmektedir. Çalışma kapsamında söz konusu yardımlı intiharın olumlu 
veya olumsuz bir eylem olduğu ile ilgili görüş bildirmek amaçlanmamıştır. Uygulamaya taraf ve karşı argümanlar genel 
hatlarıyla ele alınmaya çalışılmış ve ülke örnekleriyle yardımlı intihar uygulamasına ilişkin bilgi sunulmuştur.

İntihar turizmi kavramı, alışılagelmiş turizm tanımına uymamaktadır. Turizm genellikle neşeli deneyimlerle ilişkilendirilirken; 
intihar turizmi keyifli zaman geçirmekle ilgili olamayacak amaçları içermektedir (Yu ve ark., 2020). Turizm, insanların 
yaşadıkları yerlerden farklı yerlere seyahatlerini, konaklamalarını, çeşitli hizmetlerden faydalanmalarını ve faaliyetleri 
sonrasında yaşadıkları yere dönmelerini ifade etmektedir. Fakat intihar turizminde kişi canlı olarak yaşadığı yere 
dönememektedir (Çoban ve ark., 2017). Bu nedenle kavramın turizm çeşidi olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine 
dair farklı görüşler bulunmaktadır. Yardımlı intihar, sağlık turizmi literatürü içerisinde net bir şekilde kendine yer bulmuş 
bir kavram değildir. Medikal turizmin niş bir bölümü olarak değerlendirilebilmekte (Higginbotham, 2011) veya karanlık 
turizm kapsamında ele alınabilmektedir (Miller & Gonzalez, 2013). İntihar amaçlı seyahat ile turizmin geleneksel tanımı 
arasındaki farklılıklara rağmen kavram dikkat çekmektedir (Wen ve ark., 2021). İntihar turizmi, uluslararası literatürde 
“suicide tourism” ya da “physician assisted suicide tourism” olarak adlandırılmaktadır (Gauthier ve ark., 2015; Gross ve 
ark., 2007; Higginbotham, 2011; Huxtable, 2009; Miller & Gonzalez, 2013; Richards, 2017; Sperling, 2019; Wen ve ark., 
2021; Yu ve ark., 2020). 

Yardımlı intihar ve intihar turizmi konuları, çok fazla tartışmaya yol açan güncel konulardır. Bunun yanı sıra; tıp, hukuk, 
sosyoloji, felsefe, din ve ahlakın farklı yönlerini kapsamaktadır (Banovic ve ark., 2017). Bu nedenle konunun tüm yönleriyle 
ele alınması gerekmektedir. Hayatı hızlı ve acısız bir şekilde sonlandırabilen tekniklerin mevcudiyeti, ötanazi, insanların 
yaşamlarını sonlandırmak için seyahat gerçekleştirmeleri ve kişilerin ölüm motivasyonu özenle ele alınması gereken 
konulardır. Yaşam kalitesinin göz ardı edilemeyecek düzeydeki ağrılar, acılar ya da sakatlıklar nedeniyle düşüşü kişilerin 
niteliksiz bir yaşamı tercih etmemelerine ve ölümü arzulamalarına neden olabilmektedir. Bireylerin yükseltilemeyen 
yaşam kaliteleri ve iyi bir ölüm istekleri onları yardımlı intihar için seyahat etmek durumunda bırakabilmektedir. Yardımlı 
intiharın onurlu bir ölüm şekli olduğu konusundaki görüşler ve ölüm hakkı organizasyonlarının varlığı kişilerin tercihlerini 
etkileyebilmektedir. Yardımlı intiharın bazı ülke ya da bölgelerde yasallaştırılmasıyla birlikte kamusal ve politik tartışmalar 
yaşanmaktadır. 

Yardımlı intihar eylemi, ülkelerin ahlaki ve yasal yapılanmasına göre farklılık göstermektedir (TTBM, 2009). Dünya’da bu 
hizmetin en fazla sunulduğu ülke İsviçre’dir. İsviçre dışında bu hizmeti sunan başka ülkeler ya da eyaletler de bulunmaktadır. 
Türkiye’de ise ötanazi ya da yardımlı intihar yasal değildir. Yurtdışında belirli ülkelerde gerçekleştirilen yardımlı intiharların 
yanı sıra, tedavisi olanaksız hastalara sunulan bakım ve palyatif bakım da güncel konular arasında yer almaktadır. Tedavisi 
olanaksız hastalara sunulan bakım, ölümcül hastalığı bulunan kişinin yaşam kalitesine odaklanırken, ölmekte olan kişinin 
ölüm sürecini kısaltmamakta ya da hastalığı iyileştirmemektedir. Özünde hastalığa değil, hastanın ve yakınlarının yaşam 
kalitelerine odaklanan bir bakım türüdür. Tedavisi olanaksız hastalara sunulan bakım, intiharı seçenek olarak görmeyen 
ve ömrünün son dönemlerinde olan hastalar için yurtdışında bir alternatif olarak sunulmaktadır. Yardımlı intihar, palyatif 
bakım ve tedavisi olanaksız hastalara sunulan bakım konularının birlikte ele alınabileceği ve yardımlı intihar konusuna 
ilişkin farklı bakış açıları sunmak amacıyla disiplinler arası çalışmalar gerçekleştirilebileceği düşünülmektedir. 
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