İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NA,
SAĞLIK BAKANLIĞI’NA,
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ TBMM GRUP BAŞKANLIĞI’NA,
CUMHURİYET HALK PARTİSİ TBMM GRUP BAŞKANLIĞI’NA,
HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ TBMM GRUP BAŞKANLIĞI’NA,
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ TBMM GRUP BAŞKANLIĞI’NA,
İYİ PARTİ TBMM GRUP BAŞKANLIĞI’NA,
ANKARA
Konu : TBMM’ye sunulmuş “Yargı Paketi” ve “hususi pasaport” düzenlemeleri hakkında.
Türk Tabipleri Birliği olarak, TBMM’nin açılışı ile gündeme gelen “Yargı Reform Paketi” ile
öncelikle yakıcı bir sorun haline gelen “adalet” mekanizmasındaki haksızlıkların ve
mağduriyetlerin giderilmesinin ve evrensel normlara uygun kalıcı ve işlevsel hukuki
düzenlemeler yapılmasının, kimlere “hususi pasaport” verileceğinden çok daha önemli ve
ülkemiz için yaşamsal olduğunu ifade etmek isteriz.
Aynı zamanda ülkemizde yaşayan 82 milyon yurttaşımızın tamamının yurt dışı çıkışlarında
herhangi bir kısıtlamaya ve hiçbir ülke tarafından vize uygulamasına tabi olmadığı tek bir
pasaporta sahip olması; hiçbir yurttaşımızın “hususi pasaporta” ihtiyaç duymaması öncelikli
talebimizi oluşturmaktadır.
Diğer yandan, 30.09.2019 tarihinde TBMM’ye sunulan Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinde de en az 15 yıl kıdemli avukatlara
hususi pasaport verilebilmesine olanak sağlayan kanun değişikliği teklif edilmiştir.
Mevcut uygulamada Türk vatandaşlarına pasaport verilmesi ile ilgili düzenlemeler 5682 sayılı
Pasaport Kanununda düzenlenmiş; hususi damgalı pasaport verilebilecek kimseler de Yasa’nın
14. maddesinde sayılmıştır. Bunlar arasında, TBMM eski üyeleri, eski bakanlar, belediye
başkanları ve Devlet memurları ile diğer kamu görevlileri ve bunların eş ve çocukları
bulunmaktadır. Belli değerde ihracat yapan firma yetkilileri de 2016 yılında yapılan bir yasal
düzenlemeyle hususi pasaport verilebilecekler arasına eklenmiştir.
Bilindiği gibi hekimlik, ihtiyacı olana sağlık hizmeti sunma yükümlülüğüdür. Bu nedenle kamu
ya da özel alan sınırlamasına tabi değildir. Sağlık hizmeti yaşamsal ve ertelenemez bir hizmet
olmasından dolayı her durumda kamusal bir nitelik taşır. Hekimlerin yasalar ve etik ilkeler
karşısındaki görev ve sorumlulukları tartışmasızdır; ki bu bazen özel hastanedeki ya da
muayenehanedeki bir hekimin C. Savcısı tarafından otopsi işleminde görevlendirilmesi
şeklinde, bazen de uçak vb. yaşamın sürdüğü her yer ve her anda acil sağlık ihtiyacına
müdahalesinde görülür.
Bütün bunların yanı sıra, hekimlerin uluslararası mesleki bilgi ve deneyimlerden
yararlanabilmesinin kolaylaştırılmasının ülkemizdeki sağlık hizmetinin niteliğinin
yükseltilmesine sağlayacağı katkı ve “Yargı Reformu” olarak sunulan paketin, yargının en temel
ilkesi olan “hakkaniyet” ilkesini gözetmesi gerektiği gerçeğinden hareketle, en az 15 yıl tabip
odasına kayıtlı olarak aktif mesleki faaliyette bulunmuş olan hekimlere de “hususi pasaport”
verilmesi için gerekli desteğin verilmesini bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Saygılarımızla.

Teklif Taslağı
Madde - 15/07/1950 tarih ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 14 üncü maddesinin A bendine
üçüncü paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
“Tabip odasına kayıtlı olup en az on beş yıl kıdemi bulunan hekimlere hususi damgalı pasaport
verilir.”
Gerekçe: Hususi pasaport verilmesi suretiyle hekimlerin uluslararası dolaşımının desteklenmesi
ve özellikle meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımlarının kolaylaştırılması amaçlanmıştır.

