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Sakarya Universitesi Trp Fakiiltesi Mezuniyet Toreninde yagananlar tizerine
Yiiksekdlretim Kurulu Bagkanh $f na y azmak gereklilili duyulmuqtur.
Sakarya Universitesi Trp Faki.iltesi mezuniyet tdreninde hekimlik andmm "aynm
yapmama" krsmmm grkarrhp okutulmaya gahqrldrgr; yeni mezun olacak hekim
meslektaglarrmrzrn duruma tepki gostermesi tizerine bu kez de hekimlik andrnm okutulmadrfir
bilgisi gerek hekimler gerekse basrn tarafindan Tiirk Tabipleri Birlifi'ne (TTB) iletilmigtir.
Cenevre Bildirgesi ttim hekimler igin ortak ve ba[layrcrdrr. Hekim-hasta iligkisinde insan
olmaktan bagka higbir tamm, hasta igin ayncahk ya da aynmcrhk nedeni olamaz. insanhlrn
belle[indeki her ti.irlli acr ve aynmcrhk, hekimlerin de belle[inde olmahdrr. Hekimin
hastasma sadece insan olarak yaklagabilecelini ortaya koyan hekimlik andt tizerinde
ayrrmcrhfia yol agabilecek her eksiltme, ekleme ya da de[igiklik etik ihlal ve sugtur;
hekimlikle ba[dagmaz. Hekimlere yol gdsterecek etik ilkeleri yok saymaya/yok etmeye
kalkrgacalrna inanan erk, kurum ya da kigiyi hekimlik deferlerinin de kayna[r olan insanhk
de[erleri engelleyecektir.

Hekimlik andr igerifinin degiqtirilmesi, "ayrlm yapmama" ilkesinin okunmamasr gibi
etik drgr clrneklerin gdri.iltiyor olmasr; standart, gtincel ve evrensel deperlerimizi igeren bir
metnin kullanrlmasrmn ne kadar gerekli oldulunu ortayakoymaktadrr. Diinya Tabipler Birlifi
Cenevre Bildirgesi, di[er adryla "Hekimlik Andt", Diinya Tabipler Birlifi'nin yiiriitttilii iki
yrllrk bir gahqma sonucunda giincellenmig ve Ekim 20I7'de dtizenlenen Genel Kurul
toplantrsrnda guncellenmig hali kabul edilmigtir (Ek-l). Tiim trp faktilteleri bu "Hekimlik
Andr" tizerinden dlrencilerini mezun etmigken, Sakarya Universitesi Trp Faktiltesi
mezunlanna ekte sunulan (Ek-2) metinle uluslararasr kurallan gifineyerek yemin ettirmiqtir.
Ayrrca bu belgeyi Hacettepe Universitesi'nde okutulan hekimlik andr olarak aktarmakla
kamuoyu yamltrlmak istenmiqtir. Bilindi[i izerc Ttirkiye'de trp faktiltelerinden mezun olan
hekimler yurtdrgrnda gahgmak igin bagvurmakta ve "iyi Hal Belgeleri" kurumumuz
tarafindan diizenlenmektedir. Bu belge kurumumuz taraftndan diizenlenirken, elbette adma
belge diizenlenen hekimin; btittin dtinya hekimlerinin ortak metni olan Dtinya Tabipler
Birlili'nin belirledili ve giincelledifi hekimlik andrm kabul eden, buradaki mesleki defierlere
sahip grkmaya sdz veren hekim oldu[u tasdik edilmektedir. Sakarya Universitesi Trp
Faktiltesi, mezunlanna hekimlik mesle[inin evrensel de[erlerini igeren andtnt okutup, soz
vermelerini saglamadrgr igin mezunlanmn yurtdrgrnda gahgma haklarrm bu uygulamayla
sakatlamrgttr.

Bu ballamda TTB'nin Diinya Tabipler Birli[i Cenevre Bildirgesi'nde somutlaqan
hekimlik etik degerlerine sahip grktr[rm bir kez daha vurguluyoruz.
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Ayrrca hekimlik meslegini icra ederken bUttin hekimler salt etik deferler nedeniyle
aynm yapmama ytikiimltisii degildir. Hukuki olarak da aynm yapmamak zorundadr.
Ulkemizin tarafi oldu[u, Anayasa'nln 90/son fikrasr uyannca Anayasaya aykrrrh[r ileri
siiriilemeyen Kanun htikmiindeki Biyoloji ve Trbbrn Uygulanmasr Bakrmrndan insan Haklarr
Ve insan Haysiyetinin Korunmasr Sdzlegmesi'nin emredici normlan gere[i taraf devletler
"insana, hem birey, hem de insan ttiriiniin bir iiyesi olarak saygr gosterilmesi ihtiyacrna
inanarak ve insan onurunu gtivence altrna almarun dnemini kabul ederek" bu sozlegmeyi
imzalamrglardrr. Sdzlegmenin birinci maddesi uyannca "ttim insanlann haysiyetini ve
kimli[ini koruyacak ve biyoloji ve trbbrn uygulanmasrnda, aylnm yapmadan herkesin,
btitiinlt[iine ve diler hak ve dzgiirltiklerine saygr gdsterilmesini gtivence altrna alacaklardr".
Bu giivenceyi saflamak igin, "taraflarrn her biri, bu Sdzlegme hiikiimlerinin ytiri.irliife
sokulmasr bakrmrndan kendi ig hukuklarrnda gerekli tedbirleri alacaklardtt". Bu kapsamda
Sdzleqmenin ddrdtincti maddesi gere[ince de " aragtuma dahil, safhk alamnda herhangi bir
mi.idahalenin, ilgili mesleki yiikiimltiltikler ve standartlara uygun olarak yaprlmasr gerekir"
Di.inya Tabipler Birlifi tarafindan Cenevre Bildirgesi ile belirlenen hekimlik andr
Sozlegme'de belirtilen bir mesleki yiiktimliili.ik ve aynr zamanda bir mesleki standarttrr. Bu
andrn tahrif edilerek hekimlik yemini ettirilmesi, hekimlerin meslek uygulamasmm ktsa adt
ile Biyo-Trp Sozlegmesinin baqlangrg, birinci ve dd,rdtincii maddelerine aykrn olacaft, bunun
Anayasa'ya aykrn bir tutum olaca[r tarttgmastzdrr. Yine aynl sdzlegme hiiki.imlerinin
Anayasa'mn idari kuruluglar arasrnda saydrfr Sakarya Universitesi Trp faki.iltesi igin baflayrcr
oldufunu, bu sozlegmenin uygulanmasma dair giivenceleri safilamak yerine sdzleqmeye aykrn
tutumun varhgr kargrsmda, aykrrrh[rn ivedilikle giderilmesi gereken ve ilgililerine yonelik
gerekli disiplin yaptrnmlanrun uygulanmasl gereken bir hukuka aykrn davrantq oldu[unu da
bilginize sunanz. Sozleqmentn26. Maddesinde belirtilen nedenlerin varhfr drqrnda, herhangi
bir ilgilinin sdzlegme ile giivence altrna ahnan insan haklarlna ve mesleki yi.ikiimltili.iklere
srnrrlama getirmesi miimkiin defildir. Sakarya Universitesi Trp Fakiiltesinde ortaya grkan
davranrgrn insan hakl arrcra, hekimlik mesle[inin etik de[erlerine, mesleki ytikiimliiliik ve
standartlalna aykrnh[rnrn do[rudan ig hukukumuzda uygulanmasl zorunlu Biyo-Ttp
Sdzleqmesine aykrrrhfr dikkate almarak

Ytiksekofretim Kurulu olarak

ilgililer hakkrnda

mtiteselsilen

soruqturma

yiiriiti.ilmesini ve sonuglanrun TTB'ye iletilmesini, Dtinya Tabipler Birlifi Cenevre Bildirgesi,
iiger adryla "Hekimlik Andr" okutulmayan 6frencilerin mezuniyetlerinin sa[lanabilmesi igin
Andrn tekrarlatrlmasmr, bu yll Sakarya Universitesi Trp Faki.iltesi'nden mezun olan
ofrencilerin listesinin TTB'ye iletilmesini talep eder, gahgmalarrntzdabaqarrlar dileriz.
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