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7 Kasım 2018
Sayın Başkan,
Size bu mektubu tüm dünyada milyonlarca doktoru temsil eden, Ulusal Tabip Kuruluşlarının küresel
federasyonu konumundaki Dünya Tabipler Birliği (WMA) adına yazıyorum. Hastalar ve doktorlar
adına hareket eden WMA, tüm insanlar için mümkün olan en yüksek tıbbi bakım, etik, eğitim ve
sağlıkla ilgili insan hakları standartlarına ulaşılmasına çaba gösteren bir kuruluştur. Bu konumuyla
WMA örnek uygulamaların, tıp etiğinin ve tıpta hesap verebilirliğin tanıtımı ve yaygınlaştırılması
açısından uluslararası planda temel bir role sahiptir.
Sağlıkla ilgili yeni bir yasa tasarısının 30 Ekim’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM)
sunulduğunu ve bu tasarının dün Sağlık Komisyonu tarafından onaylandığını öğrenmiş bulunuyoruz.
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Tasarıya göre, Olağanüstü Hal (OHAL) sırasında çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle
işlerini kaybeden doktorlar kamu sektöründe çalışamayacakları gibi Sosyal Sigortalar Kurumu ile
sözleşmeli faaliyet gösteren özel hastanelerde de görev yapamayacaklardır. Aynı durum “güvenlik
soruşturmasından” geçemeyen yeni tıp fakültesi mezunları için de geçerlilik taşıyacaktır. Bu
doktorlar tarafından hazırlanan tıbbi raporların yargı ve idare nezdinde geçerliliği bulunmayacaktır.
Bu tasarı bizi pek çok açıdan ciddi bir endişeye sevk etmiştir. Tasarı mesleklerini icra etmekten
alıkoyarak doktorların çalışma hakkını ihlal etmekle kalmamakta, bunun sonucunda milyonlarca
insanın sağlık hizmetlerine erişimine de sınır getirmektedir.
İhtiyacı olan herkese kaliteli bakım sağlayabilen sürdürülebilir ve eşitlikçi bir sağlık sistemi,
güvenceli ve istikrarlı çalışma koşullarına sahip sağlam bir işgücünü gerektirir. Sözü edilen tasarı
binlerce doktoru devreden çıkaracağı gibi sonuçta Türkiye’deki sağlık sistemi ve ülke ekonomisi
açısından da belirgin bir tehdit oluşturacaktır.
Tıp mesleğine ve sağlık hizmetleri sunumuna tehdit oluşturan uygulamaları üzüntüyle karşılıyoruz.
Tıp mesleği, tıbbi tarafsızlık dâhil olmak üzere açık ve kabul edilmiş etik ilkeleri rehber alır;
uygulamalarda “bilinç ve vicdanla, saygınlıkla ve örnek tıbbi uygulamalar doğrultusunda hareket
eder” (WMA Cenevre Bildirgesi) ve meslek mensupları ihtiyacı olanlara gerekli bakımı sağlama
görevlerini böyle yerine getirir. Tasarı ise tıp mesleğine sınırlama getirerek kaygı verici ölçüde ters
yönde gitmektedir.
Yasa tasarısını tehlikeli ve sorumsuzca olarak değerlendiriyoruz. Size, tasarının hemen geri çekilmesi
için gerekli tüm adımları atmaya çağırıyoruz.
Türkiye Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’ni onaylamıştır. Bu
sözleşmenin 12. Maddesi “herkesin mümkün olan en yüksek fiziksel ve zihinsel sağlık standardına
erişme hakkını” güvence altına almaktadır. Taahhütlerinize sadık kalacağınıza ve uluslararası
yükümlülüklerinize saygılı olacağınıza güveniyoruz.
İlginiz için teşekkürlerimi iletiyorum.
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