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ŞİDDET
Seçimlerden sonra hedefimize özlük haklarında iyileştirme ve sağlıkta şiddeti önlemeyi
koymuştuk.
O günlerde sağlıkta şiddet çok ileri boyutlara gelmiş adeta tüm ülke sathında sağlık
çalışanları saldırı altında kalmıştı. İzmir, Giresun, Aydın, Van. Balıkesir’den üst üste şiddet
haberleri geliyordu.
Meclise gelen kanun teklifini olumlamış ancak emeklilere yönelik düzenlemenin
yetersiz olduğunu düşündüğümüzü ve sağlıkta şiddeti önleme yasasının bir an önce
kanunlaşması için 65 tabip odası ile beraber 26 Temmuz 2018 tarihinde bir gazete ilanı vererek
TBMM’ni göreve çağırmıştık.
Ardından Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının yaşadığı şiddeti tüm boyutlarıyla ele alıp
çözüm üretmek üzere Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Tabip Odaları Yöneticileri
Şanlıurfa’da bir araya geldi.
28 Temmuz 2018 tarihinde Şanlıurfa Tabip Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen
toplantıya, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve 28 tabip odasından 100’e yakın hekim
katıldı.
Toplantının ardından aynı gün Şanlıurfa GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü
Misafirhanesi Toplantı Salonu’nda basın toplantısı düzenlendi ve şiddete karşı hazırlanan
bildirge kamuoyu ile paylaşıldı.
Basın toplantısında, ülkemizde sağlık alanında her gün yüzlerce şiddet olayı yaşandığı
ve ne yazık ki dozunun her geçen gün arttığı belirtilerek gelinen noktada can güvenliği
sorununun hekimlerin en temel sorunu halini aldığı vurgulandı.
En son Dr.Fikret Hacıosman’ın 2 Ekim 2018 tarihinde istanbul’da bir hastası tarafından
katledilmesinden sonra TTB Merkez Konseyi tarafından haftalık nöbet eylemleri çağrısı
yapıldı.17 Ekim 2018 tarihinde TBMM Başkanvekili Levent Gök’e giderek daha önce tüm
partilere verilen tasarı meclis başkanlığına verildi.

TORBA YASA
Şiddeti önleme ile ilgili bir yasa beklerken ve bu konuda mecliste görüşmelerimiz
devam ederken 30 Ekim 2018 tarihinde 6 AKP Milletvekili tarafından sağlık çalışanlarına karşı

şiddetin önlenmesini hedefleyen bir kanun teklifi hazırlandığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna verildiğini basından öğrendik.
Ancak hazırlanan bu yasa teklifinin sağlıkta bir torba yasa niteliğinde olduğu ve 44
maddeden oluşan bu yasa önerisinin Türkiye Cumhuriyeti tarihinin sağlık alanındaki en ağır, en
acımasız, hukuk tanımayan yasalarını içerdiği ortaya çıktı.
Bizler meclisten sağlıkta şiddeti durdurmaya yönelik bir yasa değişikliği beklerken,
hazırlanan yasa önerisiyle binlerce hekim haksız hukuksuz bir şekilde mesleklerini yapamaz
hale getiriliyordu. Bunun yanında yasa değişikliği iktidar tarafından sürekli hedef olarak
gösterilen Türk Tabipleri Birliği’nin zayıflamasına yönelik yasal değişiklikleri de içeriyordu.
Hazırlanan yasa tasarısında sağlıkta şiddete çözüm üretecek bir öneri de bulunmamaktaydı.
Sağlık, aile çalışma ve sosyal işler komisyonuna inen tasarı ile ilgili itirazlarımızı ve
önerilerimiz hem komisyonda bulunarak ilettik. Hem de tüm partilere bunun kulisini yaptık.
TBMM’de Grubu Bulunan Siyasi Parti Genel Başkanları’na ve 6oo mv ne bir mektup
yazdık.
Aşağıda imzası bulunan TTB Merkez Konseyi ve tabip odası başkanları olarak
Kurulu’na bu hafta gelmesi beklenen “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” ile ilgili; uyarılarımızı,
kaygılarımızı, itirazlarımızı ve beklentilerimizi sizlere bir kez daha iletiyor; söz konusu teklifte
hekimler ve sağlık ortamı için telafisi güç, etik dışı olmanın yanı sıra hukukla da bağdaşmayan
maddelerin yer aldığını ve bu maddelerin bu haliyle yasalaşmasının tarihsel bir hata olacağını
bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.
1. Teklifin 24. maddesinde yer alan tedbirler şiddeti önlemek açısından yetersizdir ve
sağlıkta yaşadığımız şiddet ikliminin farkına varılmadığının göstergesidir. Neredeyse
her yıl bir hekimin ölmesine ve yüzlercesinin yaralanmasına yol açan sağlık
ortamındaki şiddetin önlenmesi için yasa maddelerinin caydırıcı niteliğe sahip ceza ve
uygulamaları içermesi zorunludur.
2.Teklifin 5. maddesinde yer alan hekimlik yapılmasına dair kısıtlama ve yasaklamalar
mevcut Anayasal hukukumuz, evrensel hukuk normları ve hepsinden önemlisi hekimliğin
esasını oluşturan etik ve tıbbi deontolojik kurallar ile bütünüyle çelişen bir içeriktedir. Kaldı ki
ülkemizde hekimliğin kimler tarafından ve nasıl uygulanabileceğine dair hukuksal
düzenlenmeler açık ve yeterlidir bu konuda bize destek veren 6o tabip odasının başkan ve
yöneticilerine buradan teşekkür ediyorum. Tasarıda bir miktar geri adımlar atılıp 3000
meslektaşımızın işsiz kalmasını önlenmiş olmasına rağmen, sonuçta güvenlik soruşturması
olumsuz geldiği için ataması yapılmayan, mecburi hizmeti olan genç meslektaşlarımıza bir
bedel ödetmeye çalışıyorlar.450 gün hekimlik yapamadıktan sonra SGK’lı özel hastanelerde
çalışabilecekler.
Bizim bunu kabul etmemiz mümkün değildir. KHK’lar kaldırılsın. Güvenlik
soruşturmaları stratejik işler dışında kaldırılsın.
Güvenlik soruşturmasına takılan hekim arkadaşlarımızın bir kısmının gerekçeleri
gazetelerde çıktı.

Şimdide bir takım basında köşe yazarları tarafından SGK’lı hastaları KHK’lıların tedavi
etmemesine yönelik bir kampanya başlatıldı.
Nasıl ki adil yargılanmadan ihraç edildiyse meslektaşlarımız şimdi de basın aracılığıyla
yargısız infazda bulunuyorlar. Bir hukuk devletinde bir kişinin terör örgütü üyesi olup
olmadığına karar verecek olan, adil bir yargılanma neticesi vereceği hüküm ile, yargı
organlarıdır. Kamudan ihraç edilen ya da güvenlik soruşturması nedeniyle kamuda görev
yapması engellenen hekimler için şimdi “terörist” sıfatının kullanılması haksız, hukuksuz,
vicdansız bir saldırıdır. Bunun karşısında sessiz durmayacağız, tüm örgütlü gücümüzle buna
karşı durmamız gerekiyor ve karşı duracağımızdan da kimsenin şüphesi olmasın.
Diğer yandan 11-21-22 inci maddeler ile örgütümüzün işlevlerinden bir kısmı etkisiz
hale getirilmeye çalışılıyor.
Hekimin birden fazla yerde çalışmasının odalar tarafından değerlendirilmesi bir yandan
hizmetin niteliğinin korunmasını bir yandan da meslektaşlar arasında iş adaletini
sağlamaktadır.Bunun kaldırılması odadan bu yetkinin alınması ve hiç bir kurumada verilmemiş
olması yani bu yetkinin adeta buharlaştırılması denetimi ortadan kaldırmaktadır.Bu düzenleme
özellikle zincir hastanelerin hekimi oradan oraya göndererek çalıştırmasını kolaylaştıracak
ancak sunulan hizmetin kalitesini arttırmayacaktır.Toplum yararına hasta yararına bir kanun
değildir.Hekim lehinede değildir.Zincir hastanelerin daha az ücretle doktor çalıştırmasına yarar
sadece.
KRİZ
Başhekim yazıları. Bunlar gerçekleri yansıtıyor. Hastanelerde malzeme sıkıntısı var.
Ankara’da hastanelerde günde tek protez koyun deniyor. Bunun karşılığında bir sağlık
komisyonu başkanı sopalayacaksın bu başhekimleri diyor. Pediatrik kanser ilaçları
bulunmuyor. Grip aşısı bulunmuyor.
Bütün bu bilgiler ışığında talebimizi tekrarlıyoruz, Türkiye kendi ilaç araştırmageliştirme-üretme kurumlarını yeniden tahsis etmelidir. Hıfzısıhha Kanunu gözden geçirilmeli
ve muadil ilaçlar üzerinden yapılabilecek sahtekarlıklar önlenmelidir. Tüm bunlar hayata
geçirilmeden muadil ilaç/ daha ucuz ilaç kullanmanın zorunlu hale getirilmesi uygulaması
yapılmamalıdır.
Döner sermaye ödemelerinde sıkıntı olmaktadır.27 lira döner alan asistanlar oldu
Sağlık faturası yurttaşın sırtında. Sağlık hizmetlerine ulaşmak için yapılan harcamalar
giderek artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu Sağlık Harcamaları İstatistikleri’ne göre ülke
genelindeki sağlık harcamaları geçen yıl yüzde 17,4’lik artışla 140 milyar 647 milyon TL oldu,
bunun yüzde 17’sini yurttaşlar cebinden karşıladı.
Yurttaşların tedavi ve ilaç amaçlı yaptığı sağlık harcaması 2017 yılında yüzde 22,7
artarak 24 milyar 4 milyon TL oldu. 2016 yılında bin 511 TL olan kişi başı sağlık harcaması,
2017’de
yüzde
15,9
artışla
bin
751
TL
oldu.
Yurttaşların kendi cebinden yaptığı sağlık harcaması da 2017 yılında yüzde 22,7 artarak 24

milyar 5 milyon TL’ye çıktı. Genel devlet sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması
içindeki payı, 2016 yılında yüzde 78,5 iken, 2017 yılında yüzde 78’e geriledi.
ŞEHİR HASTANELERİ
Sağlık Bakanlığı kamu özel ortaklığı yöntemiyle yapılacak 21 projenin sözleşmesini
imzaladı. Bunlar arasında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu -Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
binaları da bulunuyor. Ayrıca psikiyatri-yüksek güvenlikli adli psikiyatri-fizik tedavi
rehabilitasyon hastaneleri ihalesiyle 7 ayrı ilde bu hastane paketinden yapılması planlanıyor.
Bugüne kadar Isparta, Yozgat, Adana, Mersin, Kayseri, Elazığ, Manisa ve Eskişehir
şehir hastaneleri açıldı.
Bu 21 sözleşme içinde Bilkent Şehir Hastanesi ihalesine sonrada Sağlık Bakanlığının
kendi hizmet binası da eklendi ve 2018 yılı başında bu binanın aylık kirasının 2.5 Milyon TL
olduğu öğrenildi.
Sağlık Bakanlığı’nın 2018 yılı bütçesinde şehir hastaneleri hariç tüm Türkiye’deki tüm
yatırımları için ayrılan pay 7 Milyar TL. Sağlık Bakanlığının açıklanan mali tablolarından
derlediğimiz rakama göre Ekim 2017’den Eylül 2018’e kadar yapılan toplam ödeme 6.4 Milyar
TL. Ancak burada finansman matematiğine göre hesaplamanın farklı bir yöntemle yapılması
gerektiğini iddia edenler var, ancak hesaplama yapıp açıklayan henüz çıkmadı.
Sağlık Bakanlığı’nın bütçesini konunun uzmanları inceledi ve temel olarak bu
ödemelerin bütçeleştirilmediğini yani aslında usulsüzlük olduğunu belirlediler. Yatırım bedeli
olarak yurtdışına yapılan transferler kalemine sokulduğu söylendi. Sağlık Bakanlığının
bütçesinde bu rakamlar yok.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın Sağlık Bakanlığının 2019 yılı bütçesinin
görüşmeleri sırasında ve ancak en sonda soru cevap bölümünde yaptığı açıklama şöyle: “2019
yılında şehir hastanelerinin ödemeleri için 6 milyar 210 milyon TL kaynak ayrıldı. 2018 yılında
bugüne kadar 1 milyar 626 milyon ödeme yapıldı”. Bu tutar Sağlık Bakanlığı bütçesinin yüzde
12,7’sine karşılık gelmektedir.
Bütçe öngörülerine göre kira bedeli olarak 2019 yılında 3.680.000.000 TL, 2020 yılında
7.575.000.000 TL, 2021 yılında 9.290.000.000 TL ödenecektir. Şehir hastanelerinin kira ve
hizmet bedelleri Sağlık Bakanlığı’nın bütçesi içinde oldukça yüksek bir yer tutmakta ve bu
oranın önümüzdeki yıllarda giderek artacağı bilinmektedir. Bu hastanelerin kira ve hizmet
bedellerinin bakanlık bütçesinin 2018’de %6.8’ini, 2019’da %12.7’sini, 2020’de %22.9’unu,
2021’de ise %24.7’sini oluşturacağı öngörülmektedir.
SÖZLEŞMESİ İMZALANAN ŞEHİR HASTANELERİ
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PROJE ADI
Adana Şehir Hastanesi
Mersin Şehir Hastanesi
Isparta Şehir Hastanesi
Yozgat Şehir Hastanesi
Kayseri Şehir Hastanesi
Manisa Şehir Hastanesi
Elazığ Şehir Hastanesi
Ankara Bİlkent Şehir Hastanesi
Eskişehir Şehir Hastanesi
Ankara Etlik Şehir Hastanesi
Bursa Şehir Hastanesi

Yatak Kapasitesi
1.550
1.300
755
475
1.607
558
1.038
3.704
1.081
3.577
1.355

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon,
2.400
Psikiyatri ve Yüksek Güvenlikli
Adli Psikiyatri Hastaneleri

Kapalı İnşaat Alanı (m2) Hedeflenen Bitim Tarihi
539.824
374.125
222.571
141.235
464.094
179.399
355.752
1.285.686
333.303
1.114.620
459.589
607.808

AÇILDI
AÇILDI
AÇILDI
AÇILDI
AÇILDI
AÇILDI
AÇILDI
2018
AÇILDI
2019
2019
2020

13
14
15
16
17
18
19
20
21

838
Konya Karatay Şehir Hastanesi
Gaziantep Şehir Hastanesi
1.875
Tekirdağ Sağlık Yerleşkesi
480
Kütahya Şehir Hastanesi
600
Kocaeli Şehir Hastanesi
1.180
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz
Kurumu
İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi
2.060
İstanbul İkitelli Şehir Hastanesi 2.682
Şanlıurfa Sağlık Kampüsü
1.700

277.774

2020

579.997
152.984
168.570
335.647

2019-2020
2019-2020
2019-2020
2019-2020

415.648

2020

573.546
975.306
436.172

2020
2020
2020

SAĞLIK BAKANLIĞININ MALİ TABLOLARINDAN DERLENEN RAKAMLARA
GÖRE DÜZ BİR HESAPLAMAYLA YAPILAN TOPLAMAYI GÖSTEREN TABLO
KİRA

HİZMET

TOPLAM

Ekim 2017

TARİH

124.721.247 TL,14 Krş

15.499.907 TL, 60 Krş

140.221.154 TL, 74 Krş

Kasım 2017

124.721.247 TL,14 Krş

70.498.055 TL, 11 Krş

195.219.302 TL, 25 Krş

Aralık 2017

124.721.247 TL,14 Krş

185.609.969 TL, 81 Krş

310.331.216TL, 95 Krş

Ocak 2018

137.976.968TL,49 Krş

25.904.983 TL, 51 Krş

163.881.952 TL

Şubat 2018
Mart 2018

144.309.944 TL, 51 Krş
150.833.311 TL

77.929.230 TL, 61 Krş
178.469.240 TL, 24 Krş

222.239.175 TL, 12 Krş
329.302.551 TL, 24 Krş

Nisan 2018

301.782.738 TL, 98 Krş

237.695.331 TL, 64 Krş

539.478.070 TL, 62 Krş

Mayıs 2018
Haziran 2018

308.412.126TL, 90 Krş
324.485.148 TL, 06 Krş

314.431.182TL ,61 Krş
381.987.704 TL, 24 Krş

622.843.309 TL, 51 Krş
706.472.852 TL, 30 Krş

Temmuz 2018
Ağustos 2018
Eylül 2018
TOPLAM

501.305.017 TL, 96 Krş
507.726.407 TL, 52 Krş
539.959.783 TL, 15 Krş
3.290.955.187 TL , 99 Krş

451.823.614 TL,52 Krş
523.391.946TL,74 Krş
654.299.944 TL, 48 Krş
3.117.541.111TL, 11 Krş

953.128.632 TL, 48 Krş
1.031.118.354 TL, 26 Krş
1.194.259.727 TL, 63 Krş
6. 408. 496. 299 TL, 10 Krş

MAHKEME
24 Ocak 2018 tarihinde yapılan “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı basın
açıklamasının ardından Sağlık Bakanlığı’nın kendi bünyesinde çalışan Türk Tabipleri Birliği
(TTB) Merkez Konseyi üyeleri hakkında başlattığı idari soruşturmalar kapsamında, TTB
Merkez Konseyi üyesi Dr. Selma Güngör’ün aile hekimliği sözleşmesinin feshedildi TTB
Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz’ın da “Devlet Memurluğundan Çıkarma” talebi ile
yüksek disiplin kuruluna sevk edildi.En son 19 Kasımda da Dr. Yaşar Ulutaş’ın aile hekimliği
sözleşmesi feshedildi.
Sağlık Bakanlığı kendi bünyesinde çalışan üç TTB Merkez Konseyi üyesi hekimi
cezalandırarak aynı zamanda TTB faaliyetlerine de müdahale etmeye, TTB’yi etkisiz kılmaya
ve baskı altına almaya çalışmaktadır. Bu uygulama ile Sağlık Bakanlığı, yasaların TTB Merkez
Konseyi’ne tanımladığı görevleri kamusal sorumluluğa, hekimlik değerlerine ve insan
haklarına uygun olarak yerine getirme görevlerini engellemeye çalışmaktadır.
Meslek örgütleri toplumdan doğmuş, demokrasi ile büyümüştür. Türk Tabipleri Birliği
sağlığın, fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik hali olduğunu hep akılda tutarak sağlıklı,
barış içinde yaşanabilir bir çevrenin hak olarak hayata geçirilmesini, insan eli ile yaratılan her

türlü şiddetin nedenlerinin ortadan kaldırılmasını, sosyal iyilik halinin sağlanmasını talep
etmekte ve bu taleplerin karşılanması için mücadele etmektedir.
Bir hekim meslek örgütü olarak “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklaması, tüm
politik karar ve ideolojilerden bağımsız olarak, dünyada ve ülkemizde sağlığı tehdit eden bütün
durumların ortadan kaldırılması talebini içermektedir. Yine bu önerme akademik çalışmalarla
da kanıtları ortaya konmuş dünyada bütün hekimler tarafından kabul görmüş evrensel bir ortak
değerdir.
Dünya Tabipler Birliği (WMA); “Türk Tabipleri Birliği bu yılın başlarında yaptığı
“Savaş bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı açıklamayla yalnızca apaçık bir gerçeği, savaşın
önemli sağlık sorunlarına yol açtığını belirtmiştir. Bu açıklama Dünya Tabipler Birliği
politikalarıyla da uyumludur ve sağlık üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle savaştan mümkün
olan her durumda kaçınılmalıdır.” diyerek bu evrensel ilkeye ışık tutmuştur.
Türk Tabipleri Birliği, asırlardır insanlık değerlerinin birikiminden süzülerek gelmiş iyi
hekimlik değerlerinin en önde gelen savunucusudur. Bu nedenledir ki yıllardır yapılan onca
baskıya ve kötülüğe rağmen güçlenerek varlığını sürdürmektedir. Türk Tabipleri Birliği’nin
(TTB) geçmişine baktığımızda dava süreçleriyle ilk kez karşılaşmadığını görüyoruz. TTB,
tarihinde hekimlik meslek etiği değerlerini savunduğu ve emek, barış, demokrasi ve insan
hakları mücadelesi verdiği için dördüncü kez yargılanıyor.
İlk dava Kasım 1985’te TTB Merkez Konseyinin idam cezasının kaldırılması için
yürüttüğü çalışmalar nedeniyle açıldı. O dönemde hekimler, idam cezasının infazında
bulunuyordu. Adalet Bakanının suç duyurusu sonrasında, Ankara Cumhuriyet Savcılığı,
TTB’nin altı yöneticisinin Cumhurbaşkanı, Başbakan ve TBMM üyelerine ölüm cezasının
kaldırılması için bir mektup yazarak siyasetle uğraştıkları gerekçesiyle görevlerine son
verilmesi için bir iddianame hazırlıyor. Dönemin TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr.
Nusret Fişek soruşturma sırasında, “Ölüm cezasının tabiplik mesleği ile bağdaşmayacağı,
mesleğin asıl amacının insanı yaşatmak olduğu ve bu nedenle idam cezasının kaldırılmasını
dilediklerini”, “Bir doktorun ölüm cezasının infazında bulunmasının tıp meslek etiği kurallarına
aykırı olduğuna inandıklarını” belirtiyor. Ankara 3. Asliye ve Hukuk Mahkemesi’nde 29 Aralık
1985 tarihinde başlayan yargılamanın sonunda, TTB Merkez Konseyinin ölüm cezasına karşı
gösterdiği tavrın TTB’nin amaçlarına aykırı olmadığına karar veriyor. Bilindiği gibi, dava
açılmasından 19 yıl sonra, 2004 yılında, önce Anayasa’dan, ardından da Türk Ceza
Kanunu'ndan ölüm cezaları ile ilgili maddeler çıkartıldı. O dönemde dile getirdiğimiz hekimlik
mesleğinin en temel görevi insanı yaşatmaktır sözü, bugün de geçerlidir, yarın da geçerli
olacaktır.
TTB Merkez Konseyi üyelerine ikinci dava, Aralık 2000’de cezaevlerinde yaşanan
açlık grevleri/ölüm oruçları sürecinde, amaçları dışında faaliyet gösterdikleri iddiasıyla
açılmıştır. Bilindiği gibi, 19 Aralık 2000 günü açlık grevleri/ölüm oruçlarının yapıldığı
cezaevlerine “Hayata Dönüş” adı verilen, ikisi güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 22
kişinin yaşamını yitirdiği, sonraki günlerde ölenlerin sayısının 32 kişiye çıktığı bir operasyon
yapılmıştır. Bu kez amaç dışı faaliyet sayılan tutum, cezaevlerinde bulunan tutuklu ve
hükümlülere, eşit, ayrımsız, hekimlik etik ilkelerine uygun bir sağlık hizmeti verilmesini
savunmak, açlık grevindekilere zorla tıbbi müdahale yapılmasına karşı çıkmak olmuştur.

Davaya gerekçe olarak, TTB Merkez Konseyinin cezaevlerinde yaşanan açlık grevleri
üzerine 22 Aralık 2000 tarihinde yaptığı basın açıklaması gösterilmiştir. Söz konusu
açıklamada, “hekimlik mesleği ve Türkiye’de hekimlik değerlerinin savunucusu olan TTB’nin
varoluşundan bu yana insan yaşamı, sağlığının korunması ve geliştirilmesi noktasını varlık
sebebi olarak gördüğü” belirtilmiştir. Açıklamada açlık grevl yapanlar için, “TTB ve
hekimlerin her bir ölümün acısını yüreklerinde hissettikleri ve süreçte yaşamın ölüme galip
gelememesine dayanamadıkları” vurgulanmış, operasyona yönelik olarak “öldürerek hayata
döndürmeye herkes inansa da hekimlerin inanması beklenmemelidir” denilmiştir. TTB Merkez
Konseyi dava açılması üzerine ise; hekimlerin, hiçbir etki ve nüfuza kapılmaksızın, vicdani ve
mesleki kanaatlerine göre hareket etmekle yükümlü olduklarını, TTB'nin açlık grevi ve ölüm
orucunda bulunanlar konusunda hekim tutumu ile ilgili olarak kamuoyunu doğru
bilgilendirmek amacıyla açıklamalar yaptığını belirtmiştir. TTB Merkez Konseyi üyelerinin
görevlerine son verilmesi istemiyle açılan dava, 15. Asliye Hukuk Mahkemesini tarafından
reddedilmiştir. Aynı açıklama nedeniyle yürütülen ceza soruşturmasında ise takipsizlik kararı
verilmiştir.
Yakın dönemde benzer bir durum Gezi olayları sonrasında açılan davalarda yaşandı. Bir
kez daha hekimlik mesleğimizi yapmamız dava konusu yapıldı. Hekimler bu süreçte de,
mesleki değerlerine bağlı kalarak olağandışı durumda ortaya çıkan sağlık sorunlarının
giderilmesi, yaralıların gerekli sağlık hizmetine ulaşmasının sağlanması için gönüllü olarak
çaba gösterdiler. TTB’nin Gezi protestolarında sağlık sorunu olan herkese ayrımsız sağlık
hizmeti verilmesini savunması, gönüllü sağlık hizmetlerini desteklemesine Sağlık Bakanlığının
yanıtı gecikmedi. “Hukuka aykırı yetkisiz ve kontrolsüz, revir adı altında sağlık hizmet
birimleri oluşturarak amaçları dışında faaliyet gösterdikleri” gerekçesiyle Ankara Tabip Odası,
Hatay Tabip Odası ve İstanbul Tabip Odası’na Yönetim ve Onur Kurullarının görevlerine son
verilmesi talebi ile Bakanlık tarafından dava açıldı. Bu davalar da beraat ile sonuçlandı.
Şimdi ise barış ve demokrasi taleplerimiz soruşturuluyor, yargı konusu yapılıyor.
Barışla ilgili bir söz söylediğimizde ya da barışı talep ettiğimizde, çatışmasız bir ülke ve dünya
istediğimizde suçlanır olduk. Son olarak, “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklamamız
nedeniyle gözaltına alındık. Sağlık Bakanlığı tarafından amaç dışı faaliyet gösterdiğimiz
gerekçesiyle görevden alınmamız talebiyle bir kez daha dava açıldı.
TTB olarak sağlığı sadece klinik düzeyde tanımlamıyoruz. Hastalıkların tedavisi kadar,
sağlığın çevre koşullarıyla, yaşadığımız ortamla ilişkisini her fırsatta vurguluyoruz. Toplumsal
iyilik halinin ülkemizde ancak demokratik bir ortamın oluşması ile mümkün olduğunu
biliyoruz.
Biz yine yaşamdan yana tavrımızı sürdürüyoruz. İnsan yaşamını ve sağlığı her türlü
kavramın önüne, herşeyin merkezine koyuyoruz. İnsan sağlığına ve dolayısıyla yaşamına zarar
veren her şeyi, hekimliğin doğasına aykırı ve kabul edilemez buluyoruz. En başta hekimlik
değerlerimizin bir gereği olarak, savaşsız bir dünyadan , demokrasiden yana olmaktan hiçbir
koşulda vazgeçmeyeceğiz.
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey üyelerinin meslek kuruluşunda yürüttükleri
görevleri, Devlet memuru olarak yürüttükleri görevlerinden bağımsızdır. Bu durum başta 135,
25, 26, 27 ve 33. maddeler olmak üzere Anayasa’da düzenlenen demokratik hakların bir
sonucudur. Sağlık Bakanlığı bu soruşturmalarla kendini yargının yerine koymakta ve yargının
kararını bekleme sabrını bile gösterememektedir. Sağlık Bakanlığı’nın kendi kurumlarında
çalışan TTB MK üyelerini görevleriyle ilgisi olmayan nedenlerle memuriyetten çıkarma

talebiyle soruşturması, Anayasa’nın meslek örgütleriyle ilgili hükümlerini hiçe sayması
anlamına gelmektedir.
Aynı zamanda meslek örgütlerinin ve sendikaların anayasa ve uluslararası anlaşma ve
haklardan kaynaklı özgürlüklerine yönelen saldırı ve müdahaleleri de asla kabul etmeyecektir.
Bir çağrı yapmak istiyorum şimdi.27 aralıkta ilk davamız görülüyor. Tüm odalarımızı
bizimle beraber TTB’nin yanında olmaya çağırıyorum. Türk Tabipleri Birliği, hekimlerin
mesleklerini demokratik değerler, etik ilkeler ışığında sürdürmekte ısrar ettikleri bir kurum
olarak, odaları ve üyeleri ile birlikte gerekli demokratik mücadeleyi sürdürecektir.
Sözlerimi Melih Cevdet Anday’ın şu dizeleri ile bitirmek istiyorum....
Ah günüm yetse görmeye seni
Seni övmeye gücüm yetse
Barış çağı altın çağ
Son ozanı ben olayım bu özlemin
Bu özlem bitse
O gün gelsin neşemiz tazelensin de gör
Dünyayı hele sen bir barış olsun da gör
Seyreyle deli ozanı
Baştan başa sevda baştan başa tutku
Dili baldan tatlı.

