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Türk Tabipleri Birliği (TTB) bu topraklarda 70 yıldır hekimlerin örgütlü sesi, kolektif 
iradeyle sağlık hakkı için mücadele yürüten, anayasal korunma altında kamu kurumu 
niteliğinde bir meslek örgütüdür. 6023 sayılı yasamızda birliğin hizmetleri olarak ilk 
sırada “halk sağlığına ve hastalara fedakârlık ve feragatle hizmeti ideal bilen meslek 
geleneklerini muhafaza ve geliştirmeye çalışmak” ve daha sonrasında da “azalarının 
maddi ve manevi hak ve menfaatlerini korumak” şeklinde belirtilmektedir.  TTB, 
tüm hekimlerin haklarını koruma ve toplumun nitelikli sağlık hizmeti alması için 
çalışan bir meslek örgütü olmasının yanı sıra, özellikle son günlerde yaşadığımız 
adaletsizliğe karşı mücadele eden demokratik kitle örgütüdür.  

TTB şimdi yine hedeftedir. TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı 
haksız ve hukuksuz bir şekilde hâlâ tutuklu olarak cezaevindedir. Bununla 
kalınmamış, seçimle göreve gelen Merkez Konseyi’nin amaç dışı faaliyet göstermesi 
iddiasıyla görevden alınması için dava açılmıştır. Yetmemiş anayasal koruma altında 
olmasına rağmen TTB için yasa değişikliği gündeme getirilmiştir. Bunlar da az gelmiş 
olacak ki bir de Merkez Konseyi’nin tüm üyeleri hakkında asılsız iddialarla 
soruşturma başlatıldığı bilgisi alınmıştır. Bunun yalnızca TTB ile de sınırlı olmadığı 
açıktır. İktidarın sorunu seçilmişlerle, demokratik aygıtlarladır. İktidarların, 
istedikleri gibi hareket etmediğinde seçilmişler yerine atanmışları koyması, 
demokrasilerin değil otoriter yönetimlerin uygulamalarıdır.   

Bugün savcılık tarafından “amaç dışı faaliyet” gösterdiği gerekçesi ile TTB Merkez 
Konseyi’ne dönük asılsız suçlamalarla açılmış davanın ilk duruşması için burada 
toplandık. Şimdi sizlere bugüne kadar yaptığımız ve bundan sonra da sürdüreceğimiz 
faaliyetlerimizin bir kısmını ifade etmek istiyoruz.  

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da: 

• Haksız, hukuksuz, antidemokratik her türlü uygulamalara karşı çıkacağız, 

• Mesleki bağımsızlığımız ve özerkliğimizin gasp edilmesine sessiz 
kalmayacağız, 

• Sağlık hizmetlerinin ticarileşmesine, özelleştirilmesine karşı çıkacağız, 

• Sağlıkta Dönüşüm Programı ile kışkırtılmış sağlık politikalarının sağlıkta 
şiddeti, malpraktisi artırdığını; çalışma barışını bozduğunu, niteliksiz sağlık 
hizmetine dönüştüğünü ve sağlık sistemini çökerttiğini söyleyeceğiz, 

• Toplumsal sağlığı savunacak; koruyucu sağlık hizmetlerini önceleyeceğiz, 

• Birinci basamağı kuvvetlendirip basamak sistemine geçilmesini önereceğiz, 

• Hekimlerin ekonomik ve özlük haklarına her zaman sahip çıkacağız, 



• Performansa, döner sermayeye, çalışma barışını bozan her türlü uygulamaya 
karşı çıkacağız, 

• 5 dakikada bir muayenenin hasta ve hekim haklarına karşı olduğu anlatacağız, 

• Malpraktis yasasının hekimlerin ihtiyacını karşılamaktan uzak olduğunu 
vurgulamaya devam edeceğiz, 

• Aylar sonraya verilen muayene, tetkik ve ameliyat randevularına karşı söz 
söylemeye devam edeceğiz, 

• Şehir hastanelerine ödenecek miktarın ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğini 
25 yıl ipotek aldığını her seferinde dile getireceğiz,  

• Pandemi sürecinde olduğu gibi, sağlık verilerinin gerçeğini, sağlıktaki 
eşitsizlikleri dile getireceğiz, 

• Üniversitelerde bilimsel özgürlüğü ve özerkliği savunacak, kayyum rektör 
atamalarına karşı çıkacak, liyakatsiz atamalar, adrese teslim kadrolara hayır 
diyecek;  tıp eğitiminin niteliksizleştirilmesine karşı duracağız, 

• Nükleer santrallere, termik santrallere, ekolojik yıkım ve ekolojik krize karşı 
dur demeye; doğaya, ağaca, yeşile, ve her türlü canlıya sahip çıkmaya devam 
edeceğiz, 

• Yeni bir proje olarak sunulan Beyaz Reform’un aslında Sağlıkta Dönüşüm 
Programı’nın bir devamı olduğunu ve sağlık hizmetlerini daha da geriye 
götürdüğünü belirtecek; yeni bir dünya, yeni bir Türkiye ve yeni bir sağlık 
sistemi kurmak için mücadele etmeye devam edeceğiz.  

Anlaşılan o ki iktidar, yıllardır uyguladığı neoliberal sağlık politikalarına, Sağlıkta 
Dönüşüm Programı’na, sağlığı özelleştirmeye karşı mücadele eden bir örgütü ortadan 
kaldırmak ve/ya işlevsiz hale getirmek için elinden geleni yapmaktadır. Başkanını algı 
operasyonları ile özgürlüğünden mahrum bırakmakta; merkez konseyini asılsız 
iddialarla suçlamakta; görevden almaya çalışmaktadır.  

Her şeye rağmen TTB Merkez Konseyi tüm baskılara rağmen mesleğin etik 
ilkelerinden, meslektaşlarının emeği için mücadele etmekten ve toplumun sağlık 
hakkından taviz vermeksizin bilimsel doğruları savunmaya devam edecektir. 
Yukarıda yaptıklarımız ne suçtur ne de amaç dışı faaliyettir. Hekimlik mesleğinin 
toplumsal sorumluluğunu omuzlarında hisseden TTB’nin örgütsel bütünlüğü, dün 
susmadı bugün de susmayacaktır.  
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