
 

Ortak Açıklama 

Uluslararası tıp topluluğu Türk Tabipleri Birliği’nin özerkliğinin 
korunması çağrısında bulunuyor 

Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi (CPME), Dünya Tabipleri Birliği (WMA) 
ve aşağıda imzası bulunan tüm Avrupa Tıp Örgütleri, Türk Tabipleri 
Birliği’ne (TTB) yönelik sürekli, ve özellikle de Türk hükümetinin 
hazırladığı, Türkiye’de tıp mesleğinin temsiliyetini baltalayan ve TTB’nin 
özerklik ve bağımsızlığını tehdit eden yasa teklifi ve 28 Şubat 2023’te 
görülecek duruşma aracılığıyla gerçekleşen tacizden derin kaygı 
duymaktadırlar. 

TTB, iki örgütümüzün de uzun yıllardır güvenilir bir üyesi olmuş, kamusal 
sağlık yararına hizmete ve mesleğin etik değerlerine yüksek saygı 
çerçevesinde hasta ve hekimleri korumaya bağlılığı ile bilinmiştir. 

Hekimlerin sağlık hizmeti sağlayışı ulusal ve uluslararası kanunlara ve aynı 
zamanda etik kurallara, mesleki normlara tabidir. Özerk bir tıp mesleği, en iyi 
sağlık hizmetinin sağlanmasına ve gerekliliği bilindiği üzere, kamusal sağlık 
üzerinde en iyi etkinin oluşmasına imkan verir. Tıp mesleğinin bağımsız 
temsiliyeti, bu tartışmasız ilkelerin uygulanması için olmazsa olmaz öneme 
sahiptir. Bundan öte, bu bağımsız temsiliyet, sivil toplumun özgün bir sesi 
olarak işlev görerek, ülkenin demokratik bütünlüğünü besler ve seçilmiş 
resmi görevlilerin ve yöneticilerin çalışmalarını tamamlar.  

Dolayısıyla, şu anda TTB’nin olduğu gibi, bağımsız, özerk ve demokratik 
ulusal tıp birlikleri, sadece tıp mesleği için değil, aynı zamanda hastalar, 
sağlık sistemi ve tüm toplum için son derece önemli bir rol oynayan, 
vazgeçilemez ve kapsayıcı tıp kuruluşları konumundadırlar. 

Türk hükümetinin yasa teklifinin yürürlüğe girmesinin, Türkiye’deki tüm 
hasta ve topluluklara nitelikli sağlık hizmeti sunulması üzerinde tersine 
çevrilemez derecede bozucu etkileri olacaktır. Hiçbir hekim, halkın iyilik 
halinin tersine işleyen, devletin kanunlarının korumakla yükümlü olduklarını 
gözden çıkartan böyle bir yasayı destekleyemez. Bu, tamamen mantık dışı ve 
kabul edilemezdir. 



Tehditlere devam edilmesindense, kuvvetli tavsiyemiz, TTB’nin, Türk 
halkının yararına, kamusal sağlık önceliklerinin karşılanmasında bağımsız ve 
yapıcı bir paydaş olarak görülmesidir. 

Dünyanın dört bir yanındaki ulusal tıp birliklerini, tıp mesleğinin bağımsız ve 
demokratik temsiliyetini güçlendirme çabalarında desteklemekten asla 
vazgeçmeyeceğiz. WMA’nın Türk Tabipleri Birliği’ni destekleyen ilke 
kararında ve CPME’nin İlke Kararı’nı onaylayan açıklamasında da belirtildiği 
üzere, Türkiye’deki ilişkili örgütümüzle dayanışma içerisindeyiz. 

Bu sebeple, küresel tıp topluluğu Türk yetkililere bu yasa teklifini derhal geri 
çekme, TTB’nin özerklik ve bağımsızlığını koşulsuz olarak koruma ve TTB 
üyelerine yönelik tüm suçlamaları düşürme çağrısında bulunmaktadır. 

 

Ortak metni imzalayanlar: 

Dünya Tabipleri Birliği (WMA) 

Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi (CPME) 

Avrupa Kıdemli Hastane Hekimleri Birliği (AEMH) 

Avrupa Tıp Örgütleri Konseyi (CEOM) 

Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu (FEMS) 

Avrupa Pratisyen Hekimler/Aile Hekimleri Birliği (UEMO) 

Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (UEMS)  

Avrupalı Genç Hekimler (EJD) 

 
 
 

 
 


