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TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ-İSTANBUL TABİP ODASI HAYSİYET 

DİVANI ÜYELERİNDEN SAĞLIK BAKANI’NA AÇIK MEKTUP:  

TARİHSEL YANLIŞ YAPMAYINIZ, “TORBA YASA”YI GERİ ÇEKİNİZ 

 

T.C. Sağlık Bakanı 

Sayın Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU,  

Hekim olmanın manevi gururunun yanı sıra Sağlık Bakanlığı gibi zor ve zorlu bir görev 

üstlenmiş durumdasınız. Öncelikle, İstanbul Tabip Odası’nda son on yıldır görev yapan 

Haysiyet Divanı (Onur Kurulu) üyeleri olarak; sorumluluk taşıyan, etkin görevlere gelen 

her hekim gibi, odamız üyesi sizin de ülke sağlık ortamına ve hekimliğe yararlı çalışmalar 

içinde bulunmanız ve başarılı olmanız beklentisi içinde olduğumuzu bilmenizi isteriz. 

Ancak, gerek devraldığınız Sağlık Bakanlığı’nın son 10 yıllık icraatları, gerekse sizlerin 

göreve gelmeniz sonrasında Bakanlığınızın attığı adımlar bizleri hekimler ve ülkemiz 

adına kaygılandırmaktadır. Tüm bunların sonucunda; zedelenen hasta-hekim ilişkileri, 

şiddetin ve nitelik kaybının zirve yaptığı bir sağlık ortamı ve hekimliğin itibarsızlaştırıldığı 

bir ülke tablosu ne yazık ki bizleri üzüyor. 

Sn. Dr. Müezzinoğlu, Dünya Tabipler Birliği yöneticilerinin size yolladığı mektupta da 

belirtildiği gibi, “Sağlıkçılar (hekimler)  mesleki sorumluluklarını, herhangi bir 

müdahale, tepki ya da hapis edilme endişesi taşımadan yerine getirebilmelidirler.” 

TBMM’de halen yasalaşmamış olan “sağlık torbasında” yer alan ve hekimlere hapis ve 

para cezası öngören düzenlemenin yasalaştırılması hususunda üzerinizde “siyasi müdahale 

ve baskı” hissediyorsanız, hekim bir sağlık bakanı olarak, bu müdahale ve taleplere karşı 

hekim bağımsızlığını esas almanızı ve herhangi bir “endişe” taşımadan hekim tutumu 

göstererek, hekimliğe yakışmayan bu yasayı hiç gündeme getirmeme-geri çekme inisiyatifi 

almanızı bekliyoruz.  

Sn. Dr. Müezzinoğlu, bizler Haysiyet Divanı üyeleri olarak günlük uygulamada hastalara 

ya da sağlık ihtiyacı olanlara müdahale etmeyen, gerekli yardımı yapmayan hekimlere 

“Tıbbi Deontoloji Tüzüğü” ve “Hekimlik Meslek Etiği Kuralları” gereği soruşturma 

açıyor, gerektiğinde mesleki yaptırıma tabi tutuyoruz. Burada, değil ihtiyacı olana 

müdahale etmemek, yaptığı müdahalede “gerekli özeni göstermemek” bile mesleki 

yaptırımla karşı karşıya kalınmasına yol açıyor. Çünkü “Tıbbi Deontoloji Tüzüğü (TDT)” 

Madde 2: Tabibin başta gelen vazifesi insan sağlığına, hayatına ve şahsiyetine ihtimam ve 

hürmet göstermektir. Madde 6: Tabip mesleğini icra ederken, hiçbir tesir ve nüfuza 

kapılmaksızın, vicdani ve mesleki kanaatine göre hareket eder. Madde 14: hastanın 

hayatını kurtarmak mümkün olmadığı takdirde dahi ıstırabını azaltmaya veya dindirmeye 



mükelleftir. Hekimlik Meslek Etiği Kuralları Madde 6: Hekimin mesleğini yerine 

getirirken uyması gereken evrensel tıbbi etik ilkeleri; yararlılık, zarar vermeme, adalet ve 

özerklik ilkeleridir. Denmektedir. 

Sn. Dr. Müezzinoğlu, gördüğünüz gibi hiçbir madde hekimlere, ülkeyi yöneten iktidarın 

güncel siyasi beklentileri üzerinden yasalaştırdıkları “hapis ve para cezası” korkusuyla 

hareket etme serbestisi sunmadığı gibi, binlerce yıllık bir süzgeçten geçmiş hekimlik 

ilkelerini sadece tavsiye değil uyulması gereken zorunlu kurallar olarak saymaktadır. Zaten 

tersi bir durum, yani sizin çıkarmaya çalıştığınız “torba yasanın” yürürlüğe girmesi 

durumunda uygulanacak sağlık hizmetine “hekimlik” adını vermek mümkün 

olamayacaktır. Çünkü bu durumda sizlerin (Bakan, Başbakan, ya da bir başka otorite) 

onayı olmayan sağlık hizmet sunumu her an “hapis cezası ile yargılanma” tedirginliğini 

içinde barındıracağından ve hekimlik “kaygıyla yapılabilen bir meslek” olmadığından, 

ülkemizde gerçek anlamda hekimliği ortadan kaldıran bir Sağlık Bakanı olarak tarihe 

adınızı yazdırmış olacaksınız. 

Sn. Dr. Müezzinoğlu, Meslek örgütü olarak bizlere verilen görev “Tabipliğin kişi ve kamu 

yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak” ve “mesleğin haysiyetini diğer makamlar 

nezdinde savunmaktır.” Bu nedenle, hekimliğin haysiyetini korumak adına, bu konuların 

siyasi görüşlere, partilerin dönemsel siyasi hesaplarına malzeme yapılamayacağını, 

insanlık yararına olduğu için tartışması yüzyıllar öncesinde sonlanmış, bin yıllık evrensel 

hekimlik ilkeleri olduğunu hatırlatmakla kalmayıp, bu ilkelere uyulmamasının sonuçları 

konusunda sizleri uyarmak istiyoruz.  

Sn. Dr. Müezzinoğlu, bilmelisiniz ki, her siyasi makam gibi, “Bakanlık geçici, Hekimlik 

ise bakidir!” Daha sonra savunamayacağınız, sizleri utandıracak, yıllar sonra hekimlik 

ortamında “en temel etik değerlere karşı hapis içeren ceza yasası çıkarmaya çalışan Sağlık 

Bakanı” olarak hatırlanmak istemiyorsanız, bu “torba yasayı” bütünüyle çekmenizi, 

içindeki 46. maddeyi (Ek Madde 11) ise görüşmeye dahi almamanızı talep ediyoruz. 
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