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Sağlık Bakanlığı, 2013 Mayıs ayı sonunda başlayan Gezi Parkı olayları
sırasında verilen sağlık hizmetlerini gerekçe göstererek hekimler, sağlık

çalışanları ve tabip odaları hakkında sayısız dava açtı.

Hekimler; camide, sokakta, hastanede nerede ihtiyaç varsa oradadır! Bizler,
meslek onuru ve insanlık değerlerine uygun davranışı nedeniyle baskıya

uğrayan, haklarında dava açılan meslektaşlarımızı yalnız bırakmayacağız!

Biz, siz, hepimiz Sağlık Bakanlığı’nın açtığı bu davaların siyasi davalar olduğunu biliyoruz. Çünkü
AKP hükümetinin kendisine muhalif gördüğü hiçbir şeye tahammülü yok. Çünkü hükümet

demokratik tepkilere katlanamıyor. Toplumsal muhalefet büyüdükçe hükümetin baskısı da artıyor.
Meşru yolların yetersiz kaldığı durumlarda gayrimeşru yollara başvuruluyor. Ne var ki korkunun

ecele faydası yok! Baskı arttıkça muhalefet de yaygınlaşıp güçleniyor. Yaşanan süreç ve dava nedeniyle
biz onlar adına, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu adına utanıyoruz. Hekimlik bir yana, yurttaş

olarak, insan olarak utanıyoruz. Bu davalarda hekimlik yargılanacak! Bu davalarda insanlık
yargılanacak! Bu davalarda vicdan yargılanacak! Bu davalarda ahlak yargılanacak! Bu davaları
bütün dünya duyacak! Bu, uygar dünya için yeni bir ibret davası olacak! Bu davalarda biz değil,

davayı açan yargılanacak!

BU DAVALARDA DAVACI
YARGILANACAK!
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Dr. Bayazıt İlhan
TTB Merkez Konseyi Başkanı

gündem...

Hekimlik sınavı veriyoruz.
Hekimlik sınavı vermek insanlık sı-

navı vermektir, biliyoruz.
Binlerce yıllık onurlu bir mesleğin

bugünkü temsilcileriyiz. İnsan sağlığı
adına, insanlık adına sorumluluklarımız
var, biliyoruz. Bunu yerine getirmeye
çalıştığımızda karşımızda Devlet oto-
ritesini görüyoruz.

Gaz bombası yiyoruz, soruşturmaya
uğruyoruz, yargılanıyoruz, tehdit edi-
liyoruz, sansüre uğruyoruz.

Mesleğimizin özünden, ruhundan
kopuk, performans puanı ve ciro peşinde
koşan robotlara dönüşmemiz isteniyor.

***
Bazı örneklerle insanlık ve hekimlik

sınavını hatırlayalım. Sadece örnekler,
en önemlileri olmayabilir, sayılama-
yacak kadar fazlası var, tamamı değil,
sadece örnekler...

IŞİD çetelerinin saldırılarından kaçan
onbinlerce kişi, Ezidi, Türkmen, Arap
dağlara kaçtı, yüzlerce kilometre yayan
yürüdükten, binlercesi öldükten sonra
ülkemize sığınanları oldu. Devlet ne-
dense onları "görmezden gelmeyi"
tercih ediyor. Suriye'den kaçan sığın-
macılara sağladığı imkanları "nedense"
onlara çok görüyor.  Yasal yollardan
ülkemize almıyor, yasal statü vermiyor,
kalacak yer, ekmek, su, sağlık hizmeti
vermiyor. Bölgedeki belediyeler, gönüllü
yurttaşlar ve tabi meslektaşlarımız yar-
dımlarına koşuyor. Hekimler ve sağlık
çalışanları gönüllü olarak, Sağlık Ba-
kanlığı'nın esirgediği hizmetleri veri-
yorlar.

***
Dr. Onur Hamzaoğlu. Dilovası'nda

yaşanan kirliliği, kanser vakalarındaki
artışı dile getirdiği, hekim ve akade-
misyen olarak üzerine düşeni yaptığı
için başına gelmedik kalmamıştı. Bir
benzeri çok geçmeden başımıza geldi!

Dr. Dilek Tucer. Edirne Devlet Has-
tanesi Gastroenteroloji Uzmanı. Has-
tanenin ve bölgenin üniversite dışındaki
tek gastroenteroloji uzmanı. Çalışkan,
sevilen, güvenilir bir meslektaşımız.
Ergene nehrinde yaşanan kirliliği, kanser
vakalarındaki artışı, bitkisel ürün adı
altında yurttaşlarımızın sağlığının nasıl
tehdit altında olduğunu dile getirdi.
Sağlık Bakanlığı alarma geçti, halkın
sağlığını, meslektaşımızın haklarını yok
sayarak, jet hızıyla, gerçekten gerekli
bir iş olsa göremeyeceğiniz bir hızla,
iki gün içinde "açığa" aldı! Meslekta-
şımız halkı "galeyana getirmiş", "yanlış
bilgilendirmiş". Devlet "Bir Halk Düş-
manı" daha bulmuş!

Bellidir. Halkı düşünen, halkı bilgi-
lendiren, mesleğinin gereğini yerine
getiren hekim makbul hekim değildir.
Onlara dört duvar arasında sayısız hasta
"bakan", bol ilaç yazan, ameliyat yapan
robotlar lazımdır!

***

İşçi katliamı aldı başını gidiyor. So-
ma'dan sonra Mecidiyeköy cinayetleri
yıllardır yürüttüğümüz mücadeledeki
haklılığımızı gösterdi. "Bizi, TTB'ni,
TMMOB'ni işyerlerinden kopararak,
işçi sağlığından, iş güvenliğinden ko-
pararak iş cinayetlerini artırırsınız" de-
dik, ne yazık, haklı çıktık. İşçi sağlı-
ğında, iş güvenliğinde Türkiye çok
kötü bir yere sürüklendi. TMMOB ile
birlikte bağımsız bir uzman heyetiyle
Soma Katliamı'nın yaşandığı madende
incelemelerde bulunmak istedik, kapılar
kilitlendi. 

Evet, kapılar kilitlidir, iş cinayetlerinin
yaşandığı şantiyelerde bu ülkenin mü-
hendislerinin, mimarlarının, hekimle-
rinin bağımsız incelemelerde bulunması
imkansız hale getirilmiştir. Yeni iş ci-
nayetleri kapıdadır. Bu ülkenin işçilerini,
emekçilerini koruyacak kapılar kapan-
makta, nefes alma olanağı kalmamak-
tadır.

***
Ve tabi Gezi hekimleri! İstanbul'da

Dolmabahçe camisine sığınan yaralı
yurttaşlarımıza ilk yardım hizmeti ver-
dikleri için yargılamaları başlayan Dr.
Erenç Yasemin Dokudan ve Dr. Sercan
Yüksel. Taksim Dayanışması içerisinde
Odamız adına yer aldığı için "örgüt
kurma" suçundan yargılanan Dr. Ali
Çerkezoğlu. Onlar yargılanıyor ama
tüm dünyada hekimlerin ve insan hakkı
savunucularının takdirini topladılar.
Onlar bizim onurumuz oldular!

Gezi'de hekimlerin durumu, Ankara
ve Hatay Tabip Odaları yönetim ve
onur kurullarının görevden alınmaları
talebiyle hakim önüne çıkacak olma-
larıyla yeni bir boyuta geldi.

Suçu nedir Ankara ve Hatay Tabip
Odası'nın? İnsanlara yardım etmek, ilk
yardım hizmeti vermek. "Revir adı al-
tında izinsiz sağlık hizmet vermek".
Bu davalar çok önemli ve bütün Dün-
ya'nın gözü Türkiye'de olacak. 30 Ey-
lül'de Ankara'da, 14 Ekim'de Hatay'da
utanç davaları görülecek, uluslararası
katılımla adliyelerin bahçesinde ola-
cağız. Tüm meslektaşlarımızı, sağlık
çalışanlarını, yurttaşlarımızı bekliyoruz.
Bu davaların suçlayanların yargılan-
dıkları davalara dönüşmesi gerekiyor,
hekimlik ve insanlık bunu gerektiriyor,
hep birlikte başaracağız.

***
Hekimliğin kuşatma altında olduğu,

baskıların arttığı bir dönemde TTB
yeni bir döneme başlıyor. TTB'nin işi
hiçbir zaman kolay olmadı, bu dönemde
de kolay değil.

Hep birlikte mücadele edeceğiz, he-
kimlik sınavını başarıyla geçeceğiz, bu
kuşatmayı dağıtacağız. 

"Motorları maviliklere süreceğiz".

2013 Mayıs ayı sonunda
başlayan adına “Gezi
Parkı olayları” denilen

gösterilerde polisin
kullandığı biber gazı ve
kuvvet sonucu binlerce kişi
yaralandı, sağlık sorunu
yaşadı. Sağlık sorunu
yaşayan insanlar sağlık
hizmetine ulaşmakta büyük
güçlük çektiler. Sağlık
Bakanlığı olağandışı bir
durum olan yaygın ve çok
sayıdaki sağlık sorununa
sahada hizmet verecek bir
sağlık hizmeti örgütlenmesi
oluşturmadı. Yanı sıra
yaralananlara kısa sürede
ulaşabilecek acil yardım
ekipleri ihtiyaç olan
alanlarda yeterli sayıda
bulundurulmadı. Sağlık
Bakanlığı milyonlarca
insanın sağlığını tehdit eden
biber gazının hukuka aykırı
bir biçimde kullanımını
engellemek, toplum sağlığını
korumak için girişimde
bulunmadı. Toplumsal
olaylar sırasında yaralanarak
sağlık kuruluşlarına
başvuran hastaların kimlik
bilgilerini ve bu durumu
belirtir biçimde
kaydedilmesine ilişkin
formlar ortaya çıktı.

Türk Tabipleri Birliği, Sağlık
Bakanlığı’na, hükümete
kolluk güçlerinin gösteri
yapan insanlara yönelik
sağlıklarını tehdit eden
kuvvet kullanımı ve biber
gazının kullanılmasına son
verilmesi, ayrımcı olmayan
ve yeterli bir sağlık hizmeti
verilmesi için yazılı ve sözlü
olarak çağrıda bulundu.

Kolluk kuvvetlerinin
saldırıları sonucu olağandışı
bir biçimde ortaya çıkan
sağlık sorunları karşısında
hekimler, hemşireler, tıp
öğrencileri kendiliğinden
insanların yardımına koştu.
İlk yardım hizmeti verdiler.
Sağlık Bakanı, basına
meydanlarda yaralanan
insanlara ilk yardım hizmeti
veren hekimler hakkında
soruşturma açacaklarını
beyan etti. Türk Tabipleri
Birliği ayrımsız herkese ilk
yardım hizmeti verilmesine
ilişkin hekimlik tutumuna
sahip çıktı. Bunun bütün
dünyada olduğu gibi

hekimlerin görevi olduğunu
açıkladı.

Gösterilerin yoğun olduğu
illerde tabip odaları
ilgililerle, sağlık hizmeti
vermeye gönüllü olan
hekimlere kendilerine gelen
sağlık hizmeti ihtiyacına
ilişkin bilgileri ileterek acil
sağlık hizmetlerinin
olabildiğince güvenli bir
biçimde verilmesi için çaba
gösterdi.

Türk Tabipleri Birliği, tabip
odaları aracılığı ile ilk yardım
hizmeti veren hekimlerden
yaralı ve ölümlerle ilgili
bilgileri topladı,
sayısallaştırdı ve toplumu
bilgilendirdi. Gösteriler
sırasında biber gazına maruz
kalan insanların yaşadığı
sağlık sorunlarını ve biber
gazının etkilerini ortaya
koyan web tabanlı bir
bilimsel çalışma yürüttü. Bu
çalışmayı kısa sürede
raporlaştırarak yetkililer ve
kamuoyu ile paylaştı. Biber
gazının etkileri, maruziyet
halinde yapılabilecekler
konusunda toplumu ve
hekimleri, sağlık
çalışanlarını bilgilendirici
çalışmalar yaptı. Türk
Tabipleri Birliği ayrıca
kimyasal gösteri kontrol
ajanlarının kullanımı
konusunda bir tutum belgesi
geliştirilmesi amacıyla
Dünya Tabipler Birliği
nezdinde girişimler başlattı.

Tek tek hekimler, Türk
Tabipleri Birliği ve tabip
odaları yöneticisi olan
hekimler antidemokratik,
hukuka aykırı uygulamalara
karşı toplantı ve gösteri
haklarını da zaman zaman
kullandılar.

Sağlık Bakanlığı, 2014
Haziran ayı ortalarında
verilen ilk yardım hizmetleri
ile ilgili olarak bir
soruşturma
açtı ve

müfettişler görevlendirdi.
Müfettişler tarafından
İstanbul, Ankara, İzmir Tabip
Odaları ile Türk Tabipleri
Birliği Merkez Konseyi’ne
gönderilen yazılarda ilk
yardım hizmeti alan
kişilerden “yasadışı
gösterilere katılan şahıslar”
şeklinde ayrımcı bir dille söz
edilerek bu kişilerin kimlik
bilgileri, aldıkları sağlık
hizmetine ilişkin bilgiler ve
bu kapsamda sağlık hizmeti
veren hekimlerin ve sağlık
personelinin bilgileri istendi.
İçişleri Bakanlığı ve Emniyet
Genel Müdürlüğü tarafından
gözünü kaybeden insanların
kimlik bilgileri istendi.

Türk Tabipleri Birliği, gerek
Sağlık Bakanlığı
müfettişlerine gerekse
Emniyet Genel Müdürlüğü’ne
hastaların ayrımsız sağlık
hizmeti alma hakkı ve
hekimlerin sır saklama
yükümlülükleri kapsamında
kişisel bilgileri
toplamadığını, toplamış olsa
bile bunları hekimlik meslek
etiği kuralları uyarınca
paylaşmasının mümkün
olmadığını belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğü,
kendisine Türk Tabipleri
Birliği tarafından verilen bu
yanıtı çarpıtarak hükümet
yanlısı gazetelere servis etti,
Türk Tabipleri Birliği’nin
verdiği bilgilerin
güvenilirliğini, itibarını
sarsmak için bir faaliyet
yürüttü. Ankara ilinde
gösteriler sırasında gözaltına
alınan kişiler mahkemeye
sevk edildi, Ankara Emniyet
Müdürlüğü tarafından
mahkemeye gönderilen
fezlekede Türk Tabipleri
Birliği, Ankara Tabip Odası,
Türkiye Barolar Birliği gibi
meslek kuruluşlarından
yasadışı “hükümet muhalifi
sivil toplum örgütleri” olarak
söz edildi.

Hekimlik 
Kuşatma Altında
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Ankara Tabip
Odası
Hakkındaki
İddianame
Sağlık Bakanlığı’nın
Ankara 23. Asliye Hukuk
Mahkemesi’ne sunduğu
Ankara Tabip Odası ile
ilgili dava dilekçesinde;

tabip odalarının
görevlerinin 6023 sayılı
Türk Tabipleri Birliği
Kanunu’yla belirlendiği
ve bu görevlerin içinde
sağlık hizmet birimi
açmak ve işletmek
bulunmadığı belirtilerek,
“Ankara’daki olaylara
müdahil olmak üzere
Bakanlıktan izin almadan
ve hiçbir kamu otoritesi
altında olmadan sağlık
hizmet birimleri açtığı ve

işlettiği” gerekçeleriyle,
ATO’nun Yönetim Kurulu
ile “kanunun kendisine
yüklediği görevleri yerine
getirmeyen” Haysiyet
Divanı’nın görevlerinin
sona erdirilerek,
yerlerine yenilerinin
seçilmesine karar
verilmesi talep edildi.

Dilekçede şu ifadeler yer
aldı: “Gezi Parkı
eylemleri bahanesiyle

Ankara’da da müessif
olaylar meydana
gelmiştir. Bu olaylara
karışanlar, can ve mal
emniyetine yönelik
kanuna aykırı eylemlerin
failleri ve gerekse
vatandaşlar bu eylemler
sebebiyle çeşitli sağlık
problemleriyle karşı
karşıya kalmışlardır.
Sağlık Bakanlığı olaylar
esnasında 169 acil sağlık
ekibi ile sağlık hizmeti

Hekimler, TTB organları ile yöneticileri hakkında Gezi Parkı
olayları nedeniyle açılan soruşturma ve davalar…

Sağlık Bakanlığı, 2013 Mayıs ayı sonunda başlayan Gezi Parkı olayları sürecinde “hukuka
aykırı olarak yetkisiz ve kontrolsüz revir adı altında sağlık hizmeti verdikleri ve amaçları

dışında faaliyet gösterdikleri” iddiasıyla dönemin Ankara Tabip Odası ile Hatay Tabip
Odası yönetimi ve organlarının görevden alınması için dava açtı.

Hekimlerin ONUR, 
Sağlık Bakanlığı’nın İBRET Davası



5

vermiş 569 vakaya acil sağlık
ambulansı ile müdahale edilmiştir.
Verilen sağlık hizmetinin gerçekten
insan hayatını kurtarmaya yönelik
olabilmesi için bu hizmetin mer’i
mevzuat ile belirlenen kurallar ve
standartlara uygun olarak
yürütülmesi gereklidir. Tabip
odalarının görevleri arasında sağlık
hizmet birimi açmak ve işletmek
bulunmamaktadır. Buna rağmen
Ankara Tabip Odası, bakanlığımızdan
izin almaksızın hiç bir kamu
otoritesinin kontrolü altında
olmaksızın sağlık hizmet birimleri
açmış ve işletmiştir. Kanuna
bakıldığında muayenehane açmak
veya evde hasta muayene etmenin
Sağlık Bakanlığı’nın prosedürüne
tabi olduğu anlaşılmaktadır.

Sağlık hizmeti bu işin eğitimini
görmüş ehil personel tarafından,
hizmetin mahiyetine uygun
ortamlarda verilir. Aksi takdirde
insanlara sağlık yerine hastalık,
sakatlık ve ölüm sunmaları mümkün
hale gelir. Tabip Odalarının revir
olarak hizmet verilen yerler arasında
Mimarlar Odası, Çankaya Belediyesi
Yeni Hizmet Binası, Diş Hekimleri
Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Baro
Eğitim Merkezi, Çankaya Belediyesi
Eski Hizmet Binası. Bakanlığımızdan
izin alınması bir yana bu yerlerden
hiçbirisinin sağlık hizmeti vermek
için uygun mekan olmadığı açıktır.
Ayrıca izinsiz görev alan hekimlerinin
isimlerinin ve tedavi edilen
hastaların isimlerinin Sağlık

Bakanlığı’na bildirilmesi için Ankara
Tabip Odası’na yazılan yazıya cevap
verilmemiştir. Tabip Odalarına kayıtlı
bütün üyelerin bu eylemden sorumlu
tutulması mümkün
olamayacağından, Ankara Tabip
Odası Yönetim Kurulu’nun ve
Haysiyet Divanının görevlerine son
verilmesi gerekmektedir.”

Ankara’da  İbn-i Sina Hastanesi bahçesinde toplanan hekim ve sağlık çalışanları, Kızılay'da gerçekleştirilen gösterilerde
yaralanan vatandaşlara yardım etmek isteyen sağlıkçılara yönelik polis şiddetini kınamıştı.

Hatay Tabip
Odası
Hakkındaki
İddianame
Sağlık Bakanlığı
tarafından Hatay Tabip
Odası hakkında Hatay 3.
Asliye Hukuk
Mahkemesi’ne sunulan
dava dilekçesinde ise
Hatay Tabip Odası’nın
“Hukuka aykırı olarak
yetkisiz ve kontrolsüz
revir adı altında sağlık
hizmeti birimleri
oluşturarak amaçları
dışında faaliyet gösterdiği”
iddiasının yanı sıra Hatay
Tabip Odası Başkanı Selim
Matkap’ın Ahmet Atakan
isimli yurttaşın olaylar
sırasında yüksekten
düşerek hayatını
kaybetmesi üzerine
yapılan otopsi işlemi ile
ilgili olarak kamuoyuna
bilgi vermesi görevden
almalara gerekçe olarak
gösterildi. Sağlık
Bakanlığı, vefat eden
vatandaş tabip odası üyesi
olmadığı halde Dr. Selim
Matkap ve Hatay Tabip
Odası’nın kurumsal
amaçlarıyla örtüşmeyecek
nitelikte toplumsal
olaylara taraf ve müdahil
olduğunu belirterek tabip
odası organlarının
yöneticileri hakkında
görevlerinin sona
erdirilmesi için dava açtı.

Hatay Tabip Odası Davası

14 Ekim 2014
Yer: Hatay 3. Asliye
Hukuk Mahkemesi
Duruşma saati: 09.30

!!

Ankara Tabip Odası Davası

30 Eylül 2014
Yer: Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesi

Basın Açıklaması Saat: 09.30
Duruşma saati: 10.30           

!!



Eylül 2014
6

Gezi olayları sırasında
İstanbul’da Valide Sultan
Camii’nde yaralılara sağlık

hizmeti veren Dr. Sercan Yüksel ve
Dr. Erenç Yasemin Dokudan
hakkında dava açıldı. Dr. Yüksel ve
Dr. Dokudan hakkında hazırlanan
iddianamede, “…camii içerisine
revir kurarak, temin ettikleri ilaçlar
ile kanun dışı toplantı ve gösteri
yürüyüşü yaparken yaralanan
eylemcilere sağlık yardımı
yaptıkları, …üzerlerinde meslek
formaları bulunan şüphelilerin
camii içerisini yaralıların
yaralarının ağırlığına göre 3 kısma
ayırdıkları, şüphelilerin camii
içerisindeki ayakkabılıkları ters
çevirerek tezgâh gibi kullanmaya
başladıkları, Erenç Yasemin
Dokudan ve Sercan Yüksel de dahil
olmak üzere tüm şüphelilerin, ilgili
dinî inanışı benimseyen toplum
kesimlerini tâhkir etmek kastı ile
ibadethane olan ve herkes için
geçerli belirli giriş kuralları
bulunan Dolmabahçe Bezmiâlem
Valide Sultan Camii’ne zarar
verdikleri, …mesleğe ait özel
formalar ile kanun dışı eylemlerde
bulunurken yaralanan eylemcilere
temin edilen ilaçlar ile tıbbi
yardımda bulundukları, bu şekilde
suç şüphesi altında olan şüphelileri
kanuni takip yapacak mercilere
bildirmedikleri gibi şüphelileri
kayırdıkları…” ifadelerine yer
verildi.

Gezi olayları sürecinde Dolmabahçe
Valide Sultan Camii’nde yaralılara
acil sağlık hizmeti verdikleri için
yargılanan hekimlere destek
vermek ve açılan davaya olan
tepkileri dile getirmek üzere
İstanbul Tabip Odası tarafından 12
Nisan 2014 tarihinde bir basın
açıklaması gerçekleştirildi. 

Valide Sultan Camii önünde
toplanan hekimler “Mesleğimizin
Evrensel Değerlerini ve Hekimlik
Onurunu Koruyacağız, Gezi
Hekimliği Yargılanamaz”, “Camiiye
ayakkabılarımızla değil,
steteskoplarımızla girdik” yazılı
pankartlar ve “Diren Hipokrat”
yazılı dövizler taşıdı.

Hekimleri
yargılayacaksanız
Hipokrat’tan
başlayın
İstanbul Tabip Odası, Adli Tıp
Uzmanları Derneği ve Türkiye İnsan
Hakları Vakfı imzalı ortak basın
açıklamasında ise şu ifadelere yer
verildi: “Gerek Valide Sultan
Camii’nde gerekse ülkenin her
yerinde yanındaki yaralıyı tedavi
eden hekimleri yargılayamazsınız.
Hekimleri yargılayacaksanız asistan
hekimlerden değil, Hipokrat’tan
başlayın. “Buradan herkese, bu
ülkeyi yöneten Başbakan’a,
Cumhurbaşkanı’na, Valilere,
emniyet müdürlerine, gazetecilere,
avukatlara, hakimlere, savcılara
basit bir soru sorarak başlamak
istiyoruz. Siz ya da bir yakınınız
demokratik bir hak olan protesto
gösterisine katıldığında ya da
tamamen tesadüfen biber gazıyla ya
da bir başka ‘zor kullanımın
aracıyla’ yaralandığında ve sağlık
hizmetine ihtiyaç duyduğunda orada
bulunan bir doktorun yardım
etmesini istemez misiniz? O anda
kendiniz ya da söz gelimi çocuğunuz

için derin bir nefes alabilmekten,
kanamanın durdurulmasından daha
önemli bir kanun maddesi aklınıza
geliyor mu? Yanınızda bulunan bir
hekimin tıbbi yardım vermek yerine
sizi ‘ihbar etmesini, gözaltına
aldırmasını’ mı tercih edersiniz? Ya
da hakkında açılabilecek 6 yıla
varan hapis davası kaygısıyla
çekingen davranacak hekimlerin bu
çekingenliği nedeniyle zarar
görebilecek olmanız sizin için bir
şey ifade etmez mi? Hekim hasta
ilişkisinin, yani tedavi sürecinin
sizlerin iktidar kavgasından, o an
için siyaseten kime yarar
sağlayacağından çok uzak,
bütünüyle hasta yararı gözetilen bir
işlem olduğunu sizlere nasıl
anlatabiliriz? Bu sorulara makamı,
görevi, siyasi görüşü ne olursa
olsun sağlıklı düşünen hiçbir
bireyin olumsuz yanıtlar
verebileceğine inanmıyoruz,
inanmak istemiyoruz. Öyleyse
kendiniz ve yakınlarınız için
isteyebileceğiniz bu hekim
tutumunu bu ülkenin diğer
yurttaşları için; örneğin, ağacına,
parkına, yaşamına sahip çıkan
gençleri için de istemek
zorundasınız. Demokratik bir ülke
özlemi, yaşamına saygı talebi,
kentine, doğasına, suyuna sahip

çıkma refleksi hiç kimse için suç
kalıbına sığdırılamayacağı gibi,
demokratik protesto hakkını
kullananların tedavi edilmesi de suç
haline dönüştürülemez. Daha önce
de defalarca söylediğimiz gibi
yasalarınız, genelgeleriniz,
yönetmelikleriniz ne derse desin
bizler; bu topraklarda bin yıldır
olduğu gibi bugün ve bundan sonra
da sadece hekimliğin gereklerini
yerine getirecek, değerlerimize
sahip çıkacak, genç hekim
meslektaşlarımızı yalnız
bırakmayacağız!”

Duruşma
14 Kasım’da
İstanbul’da Gezi Parkı eylemleri
sırasında polisin hukuka aykırı
müdahalesi sonucu yaralanan
yurttaşlara ilk yardımda bulunan iki
hekime “göstericilere ilk yardım
hizmeti vererek” ve “yaralılara
sağlık hizmeti verirken
ibadethaneyi kirleterek” suç
işledikleri gerekçesi ile açılan bu
ceza davasının ilk duruşması 27
Mayıs 2014 tarihinde görüldü.
Davanın bir sonraki duruşması 14
Kasım 2014 tarihinde yapılacak.

Dolmabahçe Valide Sultan Camii’nde yaralı göstericilere sağlık hizmeti
sunan hekimler, Hipokrat andına sadık kaldıkları için yargılanıyor!

Camiiye Ayakkabılarımızla Değil,
Steteskoplarımızla Girdik!
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İstanbul Tabip Odası Eski
Genel Sekreteri Dr. Ali Çer-
kezoğlu ve pek çok meslek

örgütü ile sivil toplum örgütü yö-
neticisi hakkında sağlıklı kentler
için “halkın” katılımı hakkını tabip
odası adına kullanıp Taksim Da-
yanışması Platformu’na katıldığı
için “suç işlemek için örgüt kur-
duğu” bu örgütü “Taksim Daya-
nışma Platformu” olarak isimlen-
dirdikleri, halkı kanuna aykırı top-
lantı ve gösteriye kışkırttıkları ve
yürüyüş sırasında güvenlik kuv-
vetlerinin ihtarına rağmen dağıl-
mama suçu işledikleri iddiasıyla
ceza davası açıldı. Davanın ilk
duruşması İstanbul 33. Asliye
Ceza Mahkemesi’nde 12 Haziran
2014 tarihinde görüldü. Davanın
ikinci duruşması 21 Ekim 2014
tarihinde saat 09.30’da yapılacak.

Hiçbir hukuki kanıt olmadan,
tamamen polis tarafından uydu-
rulmuş fezlekelere dayanarak ha-
zırlanan ve mahkeme tarafından
daha önce iki kez reddedildiği
halde siyasi iktidarın Taksim Da-
yanışması’ndan  “suç örgütü” ya-
ratma konusundaki ısrarlı çabasının
sonucu olarak kabul edilen iddia-
name ile açılan davanın “sanıkları”
arasında, Taksim Dayanışması’nda
Türk Tabipleri Birliği’ni temsilen
bulunan İstanbul Tabip Odası Eski
Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu
da yer alıyor. Geçtiğimiz aylarda
Dr. Ali Çerkezoğlu ile Gezi direnişi
ve bu hukuksuz yargılama süreci
üzerine Tıp Dünyası için bir söyleşi
gerçekleştirmiştik. 

Söyleşimizde, Ali Çerkezoğlu
şunları söylemişti:  …‘Örgüt kur-
ma’ ya da ‘örgüt yöneticisi’ olma
suçlamalarına yanıtım çok kısa
ve basit. Evet, ben bu ülkenin çok
büyük, yaygın, etkili ve önemli
bir örgütünün yöneticisiydim. Bu
ülkenin parkına da, meydanlarına
da, özgürlük talebine de, sağlık
hakkına sahip çıktığı gibi sahip
çıkan bir örgütün, Türk Tabipleri
Birliği örgütünün bir yöneticiydim.
Zaten örgütlü olmayı ve örgüt
kurmayı hayatımın en doğru iş-
levlerinden biri olarak görüyo-
rum.

… Ülkemiz tarihinde en geniş
halk kesiminin katıldığı, herkesin
kendi rengini vererek, doğrudan
demokrasiyi esas aldığı; zeki, ya-
ratıcı, genç, kadın niteliği baskın,
barışçıl karakterinin yanı sıra polis
şiddeti başta olmak üzere otoriter
eğilimlere karşı direnişçi bir halk
hareketi olarak Gezi’yi herkes bu-
lunduğu yerden yeniden tanımla-
malı ve kendi yaşamına uyarlamalı
diye düşünüyorum. 

… Hekimlerin Gezi’ye sahip
çıkması, eylem ve etkinliklerinde
yer alıp, yanı başlarında yarala-
nanlara sağlık hizmeti sunması
en doğal hekimlik refleksi olarak
yaşandı. Ülkede iktidar partisi de-
ğişse de, benzer neoliberal, da-
yatmacı, otoriter eğilimler taşıyan
bir başka parti gelse de,  bu de-
ğerler ışığında hastanede ya da
sokakta, yurttaş ya da hekim olarak
aynı refleksi gösterecek olanlarla
meslektaş olarak kalmak isterim.
Tersi bir yaklaşımın hekimlikle,
hatta yurttaşlıkla bir ilişkisinin
olmadığını düşünüyorum”.

İstanbul Tabip Odası
Yöneticilerine
Soruşturma Açıldı

Öte yandan, İstanbul Tabip Oda-
sı’nın Gezi Parkı olayları sırasında
yönetim kurulunda görev yapan
Dr. Ali Özyurt ve Dr. Fethi Bozçalı
hakkında da Gezi olayları nede-
niyle Sağlık Bakanlığı tarafından
soruşturma açılmış, soruşturma
sonucunda herhangi bir yaptırım
uygulanmamasına karar verilmiş-
ti.

“Suç örgütü lideri” olmak iddiasıyla aralarında İstanbul Tabip Odası Eski
Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu’nun da bulunduğu Taksim Dayanışması

üyelerine açılan davanın ikinci duruşması 21 Ekim 2014 tarihinde görülecek.

Ali Çerkezoğlu: Örgütlü Olmak Ve Örgüt
Kurmak Hayatımın En Doğru İşlevlerinden Biri!
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Kırklareli Tabip Odası Eski Başkanı Halil Muhacir;
Süleyman Edesan’a 11, Taner Pehlivan’a 5, Bahadır
Tunçol’a 8, kendisi hakkında ise 13 ayrı dava
açılmasını ve iktidar güçlerinin muhalif etkinliklerin
önünü yargılamalarla kesmek istemesini
eleştirmişti.

Sağlık Bakanlığı’nın Gezi Parkı eylemleri sürecinde “hukuka aykırı olarak
yetkisiz ve kontrolsüz revir adı altında sağlık hizmeti verdikleri ve amaçları
dışında faaliyet gösterdikleri” gerekçesiyle Ankara ve Hatay Tabip Odası

yönetim ve onur kurulu üyelerinin görevden alınması için açtığı davaya ve Gezi Parkı
eylemleri nedeniyle Kırklareli Tabip Odası yöneticileri ve çalışanlarının da olduğu çok

sayıda kişiye dava açılmasına karşı tabip odaları basın toplantısı düzenlediler, yaptıkları
açıklamalarda meslektaşlarını bu süreçte yalnız bırakmayacaklarını vurguladılar.
Yapılan açıklamalarda, Gezi Parkı eylemlerinde hekimlerin evrensel ilkeler ve ettikleri

Hipokrat andına bağlı kalarak binlerce vatandaşa yardımda bulunduğu vurgulanarak, Sağlık
Bakanlığı’nın, merkezi idarenin, yerel yönetimlerin veya hastane yöneticilerinin aslında

kendilerinin yapması gereken görevi yapan başta Ankara ve İstanbul Tabip Odaları olmak üzere
birçok tabip odası ve hekimler hakkında davalar açmasına tepki gösterildi. 
ATO’ya açılan davaya ilişkin yapılan açıklamalarda, “Sağlık Bakanlığı’nın iddiasına göre bu

bir suçsa biz bu suçu hep yapacağız. Hiçbir güç bizleri hangi ortamda olursak olalım yaralılara,
hastalara bakmaktan alıkoyamayacaktır. Bu davada Ankara Tabip Odası’nın seçilmiş organlarını

yargılamak demek aynı zamanda Hipokrat’ı, aynı zamanda Hulusi Behçet’i,  aynı zamanda İbn-i
Sina’yı, aynı zamanda Nusret Fişek’i yargılamak demektir” denildi.
Sağlık Bakanlığı’nın daha önce de 6023 sayılı TTB Yasası’ndaki “hekimliğin kişi ve kamu yararına

yapılması” ifadesini ortadan kaldırma girişiminde bulunduğunun ve bu girişimin yargıdan döndüğünün
hatırlatıldığı açıklamalarda, “Hekimlerin, olağanüstü durumlarda, sağlık hizmetine gereksinim duyan

insanlara sağlık hizmeti vermek için izin alma zorunlulukları yoktur. Tersine, bu gibi durumlarda sağlık
hizmeti verilmemesi hem adli hem de vicdani düzlemde suç oluşturur” denildi.

Gezi Yargılamalarında
Kırklareli 
Rekor Kırdı!

Kırklareli, Gezi Parkı eylemleri nede-
niyle açılan dava ve yargılanacak sanık
sayısı bakımından rekor kırdı. Kırkla-
reli’de 1-17 Haziran arasında aynı gü-
zergâh üzerinde yapılan yürüyüşlerin
her birine, polis ile eyleme katılanlar
arasında herhangi bir arbede yaşan-
mamasına karşın ayrı ayrı 2911
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürü-
yüşleri Kanunu’na muhalefet id-
diasıyla dava açıldı.

Gezi
Davalarına

Karşı 
Tabip Odası
Dayanışması 

Tamamı barışçıl nitelikte olan hiçbir
kargaşa ve şiddet olayının
yaşanmadığı Gezi eylem ve
etkinlikleri nedeniyle aralarında
Kırklareli Tabip Odası Eski
Başkanı Halil Muhacir,
Kırklareli Tabip Odası Eski
Genel Sekreteri Taner
Pehlivan, Yönetim Kurulu
Eski Üyesi Bahadır Tunçol ve
Kırklareli Tabip Odası
Çalışanı Süleyman
Edesan’ın da bulunduğu
yüzlerce kişi, haklarında
açılan onlarca dava
nedeniyle hakim
karşısına çıktı.
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Eskişehir Tabip Odası Başkanı Dr.
Bülent Nazım Yılmaz’a, Gezi di-
renişi sonrasında Eskişehir’de ya-

şanan bir sürgüne karşı çıktığı ve bu sür-
günün durdurulmasına yönelik yapılan
basın açıklamasına katıldığı gerekçesiyle,
çalıştığı hastanenin idaresi tarafından kınama
cezası verildi. Eskişehir Valiliği’nin emriyle
Eskişehir Devlet Hastanesi’nce açılan idari
soruşturma sonucu verilen kınama cezasına
Dr. Yılmaz itiraz etti ancak Dr. Yılmaz’ın,
cezanın kabul edilmemesi için İl İdare Ku-
rulu’na yaptığı itiraz reddedildi.

Eskişehir Tabip Odası Başkanı Dr. Bülent
Nazım Yılmaz ise yaptığı açıklamada, Gezi
direnişi sonrası demokrasi ve özgürlük mücadelesi yürütenler ile toplumun
haklı taleplerini savunan meslek odası ya da kitle örgütü temsilcilerinin bu
ve benzeri cezalar ile baskı altına alınmasını eleştirdi. Dr. Bülent Nazım
Yılmaz, iyi hekimlik değerlerini hiçe sayanlara karşı, iyi hekimlikten taviz
vermeden sağlık hakkı ve demokrasi mücadelesini sürdüreceklerini vurgula-
dı.

Fotoğraf: Murat Yiğit Paker

Eskişehir Tabip Odası
Başkanı’na Gezi Cezası!

GÜNÜMÜZDE HEKİMLER, MESLEK ÖRGÜTÜ YÖNETİCİLERİ, BARIŞÇIL BİR BİÇİMDE,
TALEPLERİNİ DÜŞÜNCELERİNİ AÇIKLAMAK VE TOPLUMSAL KATILIM HAKKINI
KULLANMAK ÜZERE İŞ BIRAKTIKLARINDA, TOPLANTI VE GÖSTERİ YAPTIKLARINDA,
DÜŞÜNCE VE İFADE, ÖRGÜTLENME HAKKINI KULLANDIKLARINDA, YARGILAMALAR
SİSTEMATİK BİR BİÇİMDE SİNDİRME ARACI OLARAK GÖRÜLMEKTE VE İŞLETİLMEKTEDİR.
HEKİMLER HAKKINDA AÇILAN ÇOK SAYIDA SORUŞTURMA VE DAVA
BULUNMAKTADIR. AÇILAN DAVA SAYISI BELİRTTİKLERİMİZ İLE SINIRLI
DEĞİLDİR. YAPILAN YASALAR DA HEKİMLİĞİN MESLEKİ ETİĞİ
KURALLARINA VE TEMEL İNSAN HAKLARINA UYGUN OLARAK İCRA
EDİLMESİNİ OLANAKSIZ KILICI BİR SİSTEMİ KURMAYA YÖNELMİŞTİR.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
MERKEZ KONSEYİ

“Hop Hipokrat, 
Nerde Ruhsat?”

2Ocak 2014 tarihinde kabul edilen 6514
sayılı Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluş-
larının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında

Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun isimli Kanun ile

hekimlerin düzenli ve sürekli olarak sağlık hizmeti
vermek üzere Sağlık Bakanlığı tarafından çalışma

ruhsatı verilmiş yerler dışında herhangi bir biçimde sağlık hizmeti vermesinin
önlenmesi adına “ruhsatsız sağlık hizmeti verme suçu” adı altında yeni bir suç
türü yaratıldı, 1 ila 3 yıl arasında hapis ve 20 Milyon TL’ye (yaklaşık 900 000
USD) kadar para cezası getirildi.

Yasa ile hekimlerin, vatandaşlara verdikleri insani yardım amaçlı her türlü
ücretsiz hizmetler de dahil olmak üzere mesleki faaliyetleri, eğer Sağlık Ba-
kanlığı’ndan bunun için ruhsat alınmamış ise suç sayılıyor. 

12 Temmuz 2013 günü kabul edilen 6495 sayılı “Bazı Kanun Ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” isimli
Torba Yasa ile tarafsızlığı ve bağımsızlığı sağlanmayan bir idari kurul ta-
rafından sağlık mesleği mensuplarına meslekten geçici ve sürekli men
cezası verilmesine olanak tanıyan, kişilerin sağlıklarıyla ilgili kişisel bil-
gilerinin rızaları olmaksızın ve ayrımsız bir biçimde toplanması konusunda
Sağlık Bakanlığı’na yetki veren düzenlemeler yasalaştırıldı.



10
Eylül 2014

10Şubat’ta öğrendik. Ankara Ta-
bip Odası (ATO) yöneticilerinin
görevden alınması için Sağlık

Bakanlığı mahkemeye “gitmiş”; gerekçe
Gezi sürecinde yaptıkları!

Ne yapmış ATO yöneticileri: “Hukuka
aykırı olarak yetkisiz ve kontrolsüz revir
adı altında sağlık hizmet birimleri oluştu-
rarak amaçları dışında faaliyet” göstermiş.

Ne zaman ve nerede?

Gezi sürecinde ve “o” ortamda!

Bir yanıyla haklılık var denebilir: Kolluk
güçleri yetkili ve kontrollü biçimde kamu
hizmeti sunarken ve Başbakan’dan “benim
polisim” takdirini görürken hekimler/sağ-
lıkçılar Başbakan’a uzak insanlara yakın
olmuşlardı. Değerlendirmekte yarar var.

Mayıs ayının son günlerinde başlayarak
Haziran sonu, Temmuz başına (2013) uza-
nan günlerde Türkiye'de yaşanan “sosyal
hareketlilik”, Gezi, Türkiye açısından bir
"ilk"tir. Bu sürecin özgünlüğüne, biricikli-
ğine dair birçok farklı alandan örnek veri-
lebilecek olmakla birlikte sağlık alanında
yaşananları (da) bu saptama ışığında de-
ğerlendirmek uygun olacaktır.

Sağlık Bakanlığı bu ölçüde yaygın ve
kitlesel bir halk hareketinde asli olarak
Hükümet'in kolluk güçlerince yaratılan şid-
det ve sağlığı tehdit edici uygulamaların
sonucu olan sağlık sorunlarının

* oluşumunu önlemeye yönelik,

* takiben de gazdan etkilenen ve yarala-
nanların ihtiyacını karşılayabilecek esneklik
ve beceride hizmet sunmaya ilişkin bir or-
ganizasyon ya da çaba içine gir(e)memiştir.
Ne iyi/güzel ki bu eksiklik yine yaygın ve
kitlesel ölçekte asli olarak sağlıkçılarca
doldurulmuş, doldurulmaya çalışılmıştır.
Bugün eğer çok daha fazla kalıcı hasar/
sakatlık /iyileştirilemez durumla karşı kar-
şıya değilsek bunu hemen oracıkta müdahale
eden, “isimsiz”lere borçluyuz, kendilerine
müteşekkiriz.

Gezi’nin, yaşanan sürecin temel dina-
miklerinden birisi devlete/hükümete gü-
vensizliktir. Gezi’de kolluk güçlerinin pro-
fesyonel bir tarzla ama düşmanca yaklaşı-
mına ilişkin sayısız örnek her düzeyde bel-
gelidir. Bu durum ilkyardım müdahalelerinin
hemen oracıkta ve kolluk güçlerinden ola-
bildiğince korunaklı ortamlarda verilmesini
zorunlu kılmıştı. Ancak ne yazık ki bu da
sıklıkla mümkün olamamış, çünkü o koru-
naklı ortamlara da kolluk güçleri saldır-
mıştı.

Ortamın gazdan geçilmediği hatırlandı-
ğında ilkyardım ihtiyacı olanları en
yakın/olabildiğince gazsız ve korunaklı bir
yere taşımak ve müdahale etmek gerektiği
kısa sürede pratik olarak bulunmuştu. İşte
bu yerlere "revir" dendi. İstanbul, Ankara
Tabip Odaları da başta hekimler olmak
üzere bu yerleri evrensel hekimlik ilkeleri
ve sağlığın/yaşamın biricikliği temelinde
kamuoyu önünde sahiplendi ve saldırılardan
korumaya katkısı olabilmesini umut etmişti.
Bu mekânlar kimi zaman bir meslek oda-
sının içerisi, kimi zaman cami kimi zaman
bir kafe ya da belediyenin bir odası oldu.

Kısacası "zorunlu" olarak bir gönüllü
hizmet gündeme geldi, insanım diyen her-
kesin yapacağı işlerin sağlıkçılardaki kar-
şılığının pratik olarak vücut bulması "ya-
şandı". Bu süreci, yaşananları, insanların
mevcut otoriteye güvensizliğini kavramayan
ve eş zamanlı olarak bu insanların da sağlık
hizmetine herkes kadar hakları olduğu ev-
rensel ilkesini içselleştiremeyen bir kavrayış
ve  "sorumlu pozisyondan"  amaca uygun
hizmet beklemek de gerçekçi değildir. Bu
çerçevede "neden revir kurdunuz (işletti-
niz?), ilaçları nereden buldunuz" soruları/id-
diaları anlamını yitirmektedir.

Özünde ve nihayetinde halka ait olan
bütün bilgi, birikim, ilaç, cihaz, alet, edevat
hiçbir ikincil "kazanç" düşünülmeksizin,
olağanüstü zor koşullarda sadece iyilik-
sağlık amaçlı ve dolayımsız olarak halk
adına, halk yararına, halk için kullanılmıştır.
Bütün sağlık malzemeleri (emek gücü
dahil) Türkiye emekçilerinin alınteriyle
oluşturulan zenginliklerdir ve kamu-özel
vb ayrımlar olmaksızın

menşeine, nerden nasıl getirildiğine bakıl-
maksızın, uygunluğu ve kullanılabilirliği
açısından değerlendirilerek, hepsi eşitlikçi
bir biçimde gereksinimi olana gereksinimi
kadar verilmiş/kullanılmıştır.

Sonuç olarak tekrarlarsak, bu süreçte
sağlık hizmeti asli olarak SB'nin görevini
yap(a)maması ve devletin kolluk güçlerinin
vahşi saldırısına uğrayanların aynı devletin
sağlık kurumlarına güvensizliği nedeniyle,
evrensel sağlık-hekimlik ilkelerini içsel-

leştirenlerce, zorunlu olarak, gönüllüler ta-
rafından hemen oracıkta ve/veya görece
korunaklı bir mekanda ("revirler") verilen
ilkyardım ve durumu stabilize etme mü-
dahalelerini içermiş, bu "işlerin" gerektirdiği
her türlü "kaynak" kullanılabilir olması dı-
şında bir ölçüte tabi tutulmaksızın Türkiye
halklarının bir "malı" olarak gönül rahatlı-
ğıyla, gereksinimi olana "harcanmıştır".

Not: Bu yazı 20 Şubat 2014 tarihinde
BİA’da yayımlanmıştır.

Gezi’de Hekimler Başbakan’a Uzak, 
İnsana Yakın Düştüler

Dr. Eriş Bilaloğlu
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Sağlık Bakanlığı'nın
Gezi olayları
sırasında verilen

sağlık hizmetlerini
gerekçe göstererek,
Ankara Tabip Odası ile
Hatay Tabip Odası’nın
eski Yönetim ve Onur
Kurulları’nın görevden
alınması talebi ile dava
açmasına başta Türk
Tabipleri Birliği (TTB)
olmak üzere, Türk Mühendis ve
Mimar Odaları Birliği (TMMOB),
Türkiye Barolar Birliği (TBB),  Türk
Dişhekimleri Birliği (TDB), Türk
Eczacılar Birliği (TEB), Türk
Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB)
ile Türkiye Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirler ve Yeminli Mali
Müşavirler Odaları Birliği
(TÜRMOB) da tepki gösteriyor.

Akademik Meslek Örgütlerinin
temsilcileri 20 Mart 2014 tarihinde
düzenledikleri basın toplantısında,
Sağlık Bakanlığı'nın Ankara Tabip
Odası ile Hatay Tabip Odası’nın
Yönetim ve Onur Kurulları’nın
görevden alınması istemi ile açtığı

davaların “antidemokratik ve utanç
verici” olduğunu dile getirmişler,
AKP hükümetinin ve Sağlık
Bakanlığı’nın bu tarz saldırılarına
karşı Hekimlik ve Demokrasi
Bildirgesi yayımlamışlardı.

Sağlık hizmeti verilirken
ayrımcılık yapılamaz
Bildirgede; sağlığın herkesin hakkı
olduğu ve düşünceleri, politik
tutumu, cinsiyeti, sosyal durumu ne
olursa olsun sağlık hizmeti verirken
kimseye karşı ayrımcılık
yapılamayacağı vurgulandı.
“Hekimlerden toplumun sağlık
sorunlarına kayıtsız kalması,

ayrımcılık yapması istenemez.
Unutmayalım ki hekimlerden böyle
bir tutum savaş dönemlerinde bile
istenmemiştir, istenemez” denilen
bildirgede; Gezi parkı protestoları
dahil her türlü sosyal olay, çatışma,
doğal afet gibi durumlarda ortaya
çıkan kitlesel sağlık sorunlarına
karşı yaygın, hızlı, tarafsız sağlık
hizmeti vermenin Sağlık
Bakanlığı’nın görevi olduğu ifade
edildi.

TTB toplum
sağlığının teminatıdır
Türk Tabipleri Birliği’nin evrensel
hekimlik ilkelerine sahip çıkmasının

toplum sağlığının
teminatlarından
olduğuna ve evrensel
ilkelere göre hareket
etmeye çalışan bir
meslek kuruluşunun
seçilmiş yetkili
organlarının, siyasi
otoritenin baskısıyla
görevden alınmaya
çalışılmasının
demokratik işleyiş

açısından son derece tehlikeli
olduğuna vurgu yapılan bildirgede;
Sağlık Bakanlığı’nın, evrensel
sağlık-hekimlik ilkelerine, sağlığın,
yaşamın korunması hakkına “amaç
dışı faaliyet” adını verip seçilmiş
organları demokratik ilkelere aykırı
olarak görevden aldırmaya
çalışması kabul edilemez bulundu.

Bildirgede; Sağlık Bakanlığı,
antidemokratik müdahalelerini geri
çekmeye, toplumun sağlığını
koruyucu çalışmalar yapmaya,
hekimler için ayrımsız bütün
insanlara insanca sağlık hizmeti
verebilecekleri çalışma koşullarını
sağlamaya davet edildi.

Akademik Meslek Örgütleri’nden Ankara ve Hatay Tabip Odası’na Destek

Hekimlerden Toplumun Sağlık Sorunlarına Kayıtsız Kalması Beklenemez!



Hukuk Felsefesi ve
Sosyolojisi Öğretim üyesi
Prof. Dr. Hayrettin
Ökçesiz cevap
dilekçesinde Bakanlığın
davada ileri sürdüğü
savları hukuk felsefesi
açısından özetle şu
şekilde irdeliyor:

“… Sağlık Bakanlığı 1999
Gölcük ve 2011 Van
depremlerinde hatırına
getirmediği bir
cezalandırma düşüncesini,
aynı vahamet ve aciliyet
derecesine sahip olan
Haziran eylemlerinde nasıl
akıl edebilmiştir, doğrusu
sormak gerekir.

Ankara Tabip Odası'nın
Gezi eylemleri sırasında,
insan yaşamını korumak
amacıyla revirler kurarak
önkoşulsuz, önyargısız,
tıbbi ilk yardıma muhtaç
herkese bu hizmeti
vermesi her türlü hukuka
ve yasaya aykırılık
yargısından fersah fersah
uzak tutulması gereken
asil ve insani bir
yaklaşımdır. Bu yaklaşımı
mahkum etmek isteyen
her bakış bu sıfatların
hiçbirini taşıyamayacak
kadar aşağıda bir yerde
bulunmaktadır.”

İdare Hukuku Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Onur
Karahanoğulları,
“Hekimlerin İlk Yardım
Ve Acil Yardım
Yükümlülüğünü Yerine
Getirmeleri Gerektiren
Olaylarda Tabip
Odalarının Görevleri”
başlıklı makalesinde
ruhsatsız sağlık hizmeti
sunma, revir açma
işletme kavramlarını ilgili
mevzuat ve idare hukuku
ilkeleri ışığında
değerlendiriyor:

“… Hekimin acil vakalarda
ilk yardım ve acil yardım
yükümlülüğü, idarenin
kurumsallaştırdığı acil
sağlık hizmetleri
örgütlenmesinden
farklıdır, herhangi bir
anda, herhangi bir yerde,
herhangi bir konuda,
herhangi bir kişiye ilişkin,
herhangi bir yoğunlukta ve
herhangi bir süreklilikte
ortaya çıkabilir. Hekimin
sorumluluğu, mesleki
bilgisi, deneyimi ve
bulabildiği araçlarla
hastaya ilk yardım ve acil
yardımda bulunmaktır. Bu
tek bir hekimin olduğu
kadar olaya tanıklık eden
tüm hekimlerin de
yasal/mesleki
yükümlülüğüdür. Çok
sayıda hekimin geniş çaplı
bir olayda ilk yardım ve
acil yardım
yükümlülüğünü yerine
getirmeleri kendi
aralarında eşgüdümü,
işbirliğini ve
yardımlaşmayı gerektirir.
Bu durumda ortaya çıkan
örgütlenme tıp biliminin ve
mesleğin kurallarıyla
ortaya çıkan bir eşgüdüm
ve yardımlaşmadır.
Kurumsallaşma söz
konusu değildir. Geniş
çaplı olaylara tanık olan
hekimlerin ilk yardım ve
acil yardım
yükümlülüklerini yerine
getirirken birlikte
çalışmalarının yarattığı
mesleki düzenlilik
kurumsal bir sağlık birimi,
örgütü veya kurumu
değildir. Tıp bilimi ve
mesleğinin sert
kurallarıyla belirlenmiş
disiplinli bir birlikte
çalışma söz konusudur. İlk
yardım ve acil yardım
yükümlülüğü devletin veya
özel sektörün acil sağlık
birimlerinde çalışsın veya
çalışmasın olaya tanık olan
tüm hekimlerin yaptırıma
bağlanmış olan deontolojik

ve yasal sorumluluğudur.
Bu nedenle Sağlık
Bakanlığı’nın acil sağlık
hizmetleri
örgütlenmesinin varlığı
tabip odalarının ve Birliğin
kamu hizmetleri
örgütlenmesindeki yetki ve
yükümlülüklerini
dışlamaz. Çok sayıda
hekimin geniş çaplı bir
olayda ilk yardım ve acil
yardım yükümlülüğünü
yerine getirmeleri
gerektiren olaylarda bir
sağlık kuruluşunda
çalışsın veya çalışmasın
olaya müdahale eden
hekimlerin
deontolojik/yasal
yükümlülüklerini meslek
kurallarına uygun biçimde
yerine getirmelerinin
sağlanması için meslek
odasının gereken
önlemleri alması,
düzenlemeyi yapması
gerekir. Bu bir sağlık
işletmesi değil, tıp
kurallarıyla ve tıbbın
disipliniyle belirlenen
geçici bir iş
örgütlenmesidir. Burada
amaç, sürekli sağlık kamu
hizmeti üretmek değil,
sağlık kamu hizmetinin
üretimine anlık, arızi ve
geçici olarak katılmak

zorunda kalan hekimlerin
meslek kurallarına uygun
davranabilmelerini
sağlamaktır”.

İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Kamu
Hukuku Öğretim Üyesi
Doç. Dr. H. Burak
Gemalmaz,
“Gösteri/Eylem
Özgürlüğünün
Kullanılmasına Biber
Gazıyla Müdahale
Edilmesinin Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesine
Uygunluğu ve Hekimlerin
Rolü” isimli makalesinde
ise Gezi Parkı olayları
esnasında ve
sonrasındaki toplumsal
olaylara müdahalede
biber gazı
kullanılmasının insan
hakları boyutu, özellikle
tıp bilimi ve hekimlerin
rolü, Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesi ve
diğer insan hakları
organları kararları
çerçevesinde
değerlendirmelerde
bulunuyor:

“… Kullanımı bakımından
biber gazıyla müdahalede

ilk dikkat edilmesi
gereken husus, bunun
doğrudan insan bedenine
yönelik kullanılmamasıdır.
Gaz kapsüllerinin
doğrudan kafaya/vücuda
atılması insanlık dışı
muamele teşkil
etmektedir. Benzer
şekilde, biber gazının
doğrudan yüze sıkılması
da aynı niteliktedir.
Uluslararası standartlara
göre biber gazı
bombalarının/kapsüllerini
n belirli bir açıyla kitlenin
bulunduğu yöne atılması
gerekmekte, doğrudan
kişiler hedef alınarak
kullanılmaması
gerekmektedir. 

… Biber gazına maruz
kalanların anlık tıbbi
müdahale ihtiyacı ise
sağlık hakkı kapsamında
değerlendirilmelidir. 23
Aralık 2003 tarihinden
itibaren Türkiye
bakımından bağlayıcı olan
Ekonomik, Sosyal ve
Kültürel Haklar
Sözleşmesi’nin 12.
Maddesindeki düzenleme
zaten insan hakları
hukukunda sağlık hakkına
ilişkin düzenlemelerin en
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Ankara Tabip Odası, Sağlık Bakanlığı’nın açtığı davaya ilişkin cevap dilekçesini 26 Mart 2014 tarihinde Ankara 23. Asliye Hukuk
Mahkemesi’ne sundu. Cevap dilekçesinde; felsefecilerin, hukuk felsefecilerin, idare hukukçularının, anayasa hukukçularının ve
sağlık hakkı ile insan hakları alanında çalışan hukukçuların, davanın etik değerlerle bağdaşmadığı yönündeki görüşlerine de yer
verildi. Dilekçede, davadaki hukuksuzluklara dikkat çekilerek davanın reddi talep edildi.

Felsefeciler Ve Sağlık İle İnsan Hakları
Alanında  Çalışan Hukukçular Ne Diyor?
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Ankara ve Hatay Tabip Odası
Yönetim ve Onur
Kurulları’nın görevden

alınmaları talebiyle Sağlık
Bakanlığı’nın dava açması
uluslararası tıp ve insan hakları
örgütlerinin de tepkisine neden
oldu.

11 uluslararası tıp örgütü 6 Mart
2014 tarihinde dönemin
Başbakanı Recep Tayyip
Erdoğan'a bir mektup
göndererek, Gezi Parkı
olaylarında verilen tıbbi yardımla
ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’nın,
TTB üyelerine karşı başlattığı
yasal işlemleri derhal ve
koşulsuz olarak durdurmasını
talep etti.

Mektupta; İnsan Hakları için
Hekimler Örgütü (PHR)Genel
Direktörü Donna McKay, Dünya
Tabipler Birliği (WMA) Genel
Sekreteri Dr. Otmar Kloiber,
İngiliz Tabipler Birliği (BMA)
Mesleki Faaliyetler Müdürü Dr.
Vivienne Nathanson, Alman
Tabipler Birliği (GMA) Başkanı Dr.
Frank Ulrich Montgomery, Avrupa
Hekimler Daimi Komitesi (CPME)
Başkanı Katrin Fjeldsted,
Amerikan Acil Tıp Akademisi
(AAEM) Başkanı Dr. Mark Reiter,
Sağlık ve İnsan Hakları
Kuruluşları Federasyonu
(IFHHRO)Sekreteri Dr. Adriaan
van Es, İnsan Hakları İçin
Doktorlar Başkanı Dr. Peter Hall,
Sağlık Kuruluşları İttifakı
(AHO)Koordinatörü Dr. M. Masoud

Sarwari, Eğitim ve Hizmet Yoluyla
Küresel Sağlık (GHETS)Genel
Koordinatörü Meenakshi Menon
ve İrlanda Hemşireler ve Ebeler
Örgütü (INMO)Mesleki Gelişim
Direktörü Elizabeth Adams'ın
imzaları yer aldı.

Mektupta; Gezi Parkı eylemleri
sırasında verilen sağlık
hizmetlerinin ihtiyaç duyulduğu
sürece, cami, alışveriş merkezi,
otel ve mümkün olan başka
yerlerde verildiğine, bu tür
kendiliğinden ve özel durumlara
özgü tıbbi yardım çabalarının
“yerleşik sağlık birimleri” olarak
tanımlanmasının mümkün
olmadığına ve bunun üzerinden
suçlama yöneltilmesinin kabul
edilemez oluşuna vurgu yapıldı.
“Uluslararası tıp camiasının
üyeleri olarak, TTB’ye yönelik
girişimlerden; ayrıca yeni sağlık
yasasında yer alıp acil
durumlarda tıbbi yardımları suç
sayan ve gizli hasta bilgilerinin
rutin olarak resmi mercilere
bildirilmesini öngören
hükümlerden derin kaygı
duymaktayız" denilen mektupta,
dönemin Başbakanı Recep Tayyip
Erdoğan’a  "Size ve hükümete,
tüm tıp personelinin, yaralanmış
göstericiler dâhil olmak üzere
ihtiyacı olanlara tıbbi yardım
sağlama anlamındaki mesleki
görevlerine saygılı olma ve TTB
üyelerine karşı açılan davaları
acilen ve koşulsuz olarak
durdurma çağrısında
bulunuyoruz" denildi.

BMJ Dergisi’nde
Mektup Ve İmza
Kampanyası 
British Medical Journal
Dergisi’nde İnsan Hakları için
Hekimler Örgütü (PHR),  Dünya
Tabipler Birliği (WMA), İngiliz
Tabipler Birliği (BMA), Alman
Tabipler Birliği (GMA), Avrupa
Hekimler Daimi Komitesi (CPME),
Amerikan Acil Tıp Akademisi
(AAEM), Sağlık ve İnsan Hakları
Kuruluşları Federasyonu
(IFHHRO), İnsan Hakları İçin
Doktorlar (DHR), Sağlık
Kuruluşları İttifakı (AHO), Eğitim
ve Hizmet Yoluyla Küresel Sağlık
(GHETS), İrlanda Hemşireler ve
Ebeler Örgütü (INMO)
temsilcilerinin imzasıyla
yayımlanan yazıda açılan davalara
tepki gösterildi.

Türkiye’de hekimlere ve tıp
mesleğinin temel ilkelerine
yönelik saldırılara dikkat çekilen
yazıda tüm Dünya’dan hekimler
Türkiye’de yaşananlara tepki
göstermeye çağırıldı. Bu amaçla
İnsan Hakları İçin Hekimler
Örgütü (PHR) tarafından bir de
imza kampanyası başlatıldı. İmza
Kampanyası’nın başlığı: Türk
Doktorları’na Yönelik Saldırıları
Durdurun. 

İmza kampanyasına ulaşmak için:
https://secure3.convio.net/phr/sit
e/Advocacy?cmd=display&page=U
serAction&id=413

TTB Üyelerine Karşı Başlatılan 
Yasal İşlemleri Derhal Ve 

Koşulsuz Olarak Durdurun!

Uluslararası Tıp Örgütlerinden Erdoğan’a Çağrı:geniş kapsamlısıdır.
Hekimlerin Ekonomik,
Sosyal ve Kültürel Haklar
Sözleşmesi çerçevesinde
bireylere ilk yardım da
dahil olmak üzere sağlık
hizmetleri sunmasının
engellenmesi ve/veya
cezalandırılması sağlık
hakkına aykırılık teşkil
edebilecektir. Dahası,
hekimler ve bunların
bağlı oldukları meslek
örgütleri zaten tabi
oldukları etik kurallar
gereği söz konusu hizmeti
sunma yükümlülüğü
altındadırlar.

Hekimlerin ve meslek
örgütlerinin acil sağlık
hizmeti sunma
yükümlülüklerinin bir de
AİHS boyutu
bulunmaktadır. Bilindiği
üzere AİHS madde 2
yaşam hakkını
korumaktadır. Sağlık
hakkı ile yaşam hakkı
arasında oldukça sıkı bir
bağ vardır. Öyle ki, kimi
vakalarda sağlık hakkı
ihlallerinin, yaşam hakkı
ihlalleriyle kaynaştığı bile
görülmektedir. Negatif
yükümlülükler bir yana,
yaşam hakkının taraf
Devletlere yargı yetki
alanlarında bulunan
kişilerin yaşamlarını
korumaya yönelik gerekli
adımları atma pozitif
yükümlülüğü yüklediği
yerleşik bir standarttır.”

İstanbul Bilgi
Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Devletler
Genel Hukuku Ana Bilim
Dalı Öğretim Üyesi Yrd.
Doç. Dr. İdil Işıl Gül ve
aynı fakültenin Anayasa
Hukuku Ana Bilim Dalı
Öğretim üyesi Yrd. Doç.
Dr. Ulaş Karan açılan
davayı; sağlık hakkı,
seçme ve seçilme hakkı
ile örgütlenme
özgürlüğü kapsamında
değerlendiriyor.
Değerlendirmelerde;
hukukun haklardan
yararlanması olanağını
ortadan kaldıracak,
zorlaştıracak veya
anlamsızlaştıracak
şekilde yorumlanmaması
gerektiği ifade ediliyor.



14
Eylül 2014

Şafak Pavey
Milletvekili

Mesleklerini Yaptıkları İçin
Yargılanan Tabipler İçin:

Ben tabiplere ilişkin bir konu
olduğunda diğer insanlardan
daha fazla heyecanlanan biriyim.
Çünkü kronik bir hastayım. Ha-
yatta kalmamı, ayağa kalkmamı
ve hareketliliğimi sürdürmemi
tabiplere borçluyum. Felaketten
sonra yanlış yerlere düşmekten
nasıl korunacağımı doktorla-
rımdan öğrendim. Ve biliyorum
ki kalemleriyle itiraf etmemiş
olsalar da, ifade etmeye imkân-
ları ya da güçleri yetmemiş olsa
da milyarlarca insan hekimlere
tarifsiz mucizeler borçlu. Do-
ğumla başlayan bir insan ya-
şatma misyonu olarak doktorluk
tartışmasız yeryüzünün en fe-
dakâr mesleğidir.

İnsanlar arasındaki görün-
mez hiyerarşiler kendiliğinden
oluşur: Öğretmene derin bir
saygı gibi, doktora katıksız bir

güven gibi… Üstelik sınıfsal hiç-
bir dayanağı olmadan sadece
fedakarlık ve bilginin insan için
hizmete sunulmasından doğar
bu gönüllü ayrım. Çünkü insan,
kendisine kimin bilgi, emeğiyle
hayat katkısı yaptığını önsezi-
leriyle, tecrübeleriyle yakalar.

Bu hükümet, hangi rejim al-
tında olursa olsun her toplumda
aynı sonuçları olan bu muhte-
şem ilişkiyi bile mahvetmeyi
başardı. Artık öğretmenler top-
lumun en zavallıları, doktorlar
ise hayatlarını kurtardıkları ta-
rafından en çok saldırıya uğra-
yanları… 

Bu sıra dışı mesleğin üyeleri
şimdi de yargılanıyorlar. Tıpkı
Galileo gibi… Hükümet emriyle
ve hükümet eliyle! İşin içinde
hukuk yok özetle… Her türlü
bilimsel mesleği, kendilerine
düşman gören küstah, azametli
imtiyazlı bir iktidarın ruh hali
bu...

Yargılanma gerekçeleri Ga-
lileo’nun ortaçağ yargılaması
kadar utanç verici.  Her demok-
raside olan gösteri ve toplanma

hakkını kullanan gençlere karşı
yapılan saldırıda yetkisiz ve
kontrolsüz revir adı altında
“Sağlık Hizmeti,” vermekten
yargılanıyorlar. O kadar hüzünlü
bir başlık ki bu; görevi sağlığı
sağlamak olan bir meslek, sıra
dışı koşullarda sağlığı sağla-
maya çabaladıkları için yargı-
lanıyor.

Önce mizahla yazayım iste-
dim, bu yaman kepazelik kar-
şısında mizah bile donakalıyor:
“Bakanlıktan izin almadan ve
hiçbir kamu otoritesi altında ol-
madan sağlık hizmet birimleri
açtığı ve işlettiği…" Karşı mey-
danda ise öldürülen gençler,
dövülerek öldürülen gençler,
gözlerini kaybetmiş gençler
var…

Öfkeli sözcükler kullanayım
dedim, bir öfkeli sözcüklere,
bir iddialara baktım.  Öfkenin
asaletini hırpalamayayım dedim.
Çünkü durum sersefil, yerlerde
sürünüyor…

Sonunda; çakma hukukçu-
lara; Tabiplerin kurtardıkların-
dan birinin satırlarıyla yazıyo-

rum. Çünkü bu çakma hukukun
temsilcileri, kulakları sağır eden
bir sessizlikle geçiştirmeye ça-
lışsalar bile bu cevabın vicdan-
larında bir yara gibi sızlama-
sından kendilerini koruyama-
yacaklar:  

“Zaman durmuş gibiydi, öle-
ceğimi zannettim. Sanki bütün
kalabalık açılmış ortasında ben
vardım. Kamera dönerek yük-
seliyor ve beni çekiyordu. Büyük
bir film kahramanının vurulması
anıydı bu. Ancak bu kez ger-
çekten acıyı hissediyordum. Bü-
tün hislerim sol gözümde yo-
ğunlaşmış…  Yalnızca orada bu-
lunan keskin bir acı. Ben o acıyı
taşımakla görevlendirilmiştim.
Öldüm dedim kendi kendime.
Hayatım bir film şeridi gibi geç-
medi gözümün önünden, çünkü
zaten oradan vurulmuştum…
İki saniye sonra annem geldi
aklıma, beni bu halde görse kim
bilir ne kadar üzülecekti. Ne
kötü bir şey evladını böyle gör-
mek…

Çünkü hiç bir zaman hiç bir
şeye başkasına zarar verecek

kadar inanmadım. Fanatik bir
takım tutmadım, sınavlarda hırs
yapamadım, zafer şarkıları söy-
leyip, kendimi solcu, sağcı, din-
dar diye tanımlayamadım. O
yüzden gitti bizim bir göz…

Artık eskisi kadar yakışıklı
değilim. Uzaktan güzel bir kızla
bakışamayacağım. Yanına gidip
merhaba diyemeyeceğim eskisi
gibi. İş bulmak için görüşmeye
gittiğimde… En neşeli anlarda
çocuklar , “Abi, neden bir gözün
böyle” diye soruyorlar. Ve ben
daha 22 yaşındayım. Ne büyük
bir yük bıraktınız bana ah bil-
seniz!.”

Kronik Hastanız 
Şafak Pavey 

Şaziye Köse
KESK Eş Başkanı

Sağlık Bakanlığı’nın “yetkisiz ve
kontrolsüz” sağlık hizmeti gerekçesiyle
Türk Tabipleri Birliği’nin odaları hak-
kında kovuşturma başlatması, esa-
sında mevcut rejimin ve hükümetin
Gezi’den öç alma ve Gezi’yi mahkum
etme girişimlerinin yeni bir adımı ve
parçasıdır. Tıpkı “Çarşı” grubu hak-
kında açılan “darbeye teşebbüs” davası
gibi. 

Bu girişimleri elbirliği ve dayanışma
içinde geri püskürtmek, bu vesileyle
Gezi’yi güncel tutmak, Gezi’nin haklı-
lığını ve meşruiyetini pekiştirmek, her
dava ve soruşturmayı bir karşı davaya
dönüştürmek hepimizin boynunun bor-
cu.

Gezi’de “yetkisiz ve kontrolsüz”
sağlık hizmeti veren hekimler ve sağlık
çalışanları, hem hekimlik etiğinin ge-
reğini yaptılar hem de bunun ötesinde
son derece önemli bir deneyime imza
attılar: Riskli ortam-
larda gönüllü, para-
sız, dayanışmacı,
seyyar, anında ve ye-
rinde sağlık hizme-
ti… Mümkün olan
her yeri bir revire
dönüştürme becerisi
ve yaratıcılığı… Ne
mutlu bu cüreti ve
yaratıcılığı sergile-
yen hekimlere ve

sağlık çalışanlarına… Hiçbir soruş-
turma ve dava bu onurlu davranışı le-
keleyemez.

“Yetkisiz ve kontrolsüz” sağlık hiz-
meti imiş; öyle mi? Kolluk kuvvetleri-
nin, hiçbir kural ve kısıt tanımadan,
zıvanadan çıkmış gibi, iki de bir bastığı
ve gazladığı hastane manzaraları bu-
gün gibi güzümüzün önünde. Hekimler
ve sağlık çalışanları, bu koşullar al-
tında, bambaşka bir yoldan, riskleri
göze alarak, sağlık hizmeti verirken
polis şiddetine maruz kalmak pahasına
on binlerce insanın imdadına yetiştiler.
Böylece hem Gezi deneyimini soludu-
lar, hem onun organik bir parçası ha-
line geldiler hem de ona yeni bir boyut
kattılar. Yani hem hakiki manada gö-
revlerini yaptılar hem de görev öte-
sinde, eylediler. Bu sağlık camiası için
başlı başına bir onurdur.

Şu; “yetkisiz ve kontrolsüz” sağlık
hizmeti iddiası başka bir açıdan da
son derece manidar. Kasıt açık: Bü-
rokratik, kurumsal, hiyerarşik ve sıkı
sıkıya tanımlı bir sağlık hizmeti anla-
yışının dışına çıkamazsınız, sağlık hiz-

metlerine halkçı ve daya-
nışmacı bir karakter vere-
mezsiniz… Denmek istenen
budur.  Oysa Gezi’nin bir bo-
yutu da zaten halkçı, daya-
nışmacı, yaratıcı ve eylemsel
sağlık hizmeti değil miydi?

Türk Tabipleri Birliği’nin
yanındayız. Çarşı’nın yanın-
dayız. Birbirimizin yanında
ve omuz omuzayız. Tıpkı Ge-
zi’deki gibi.

Banu Güven 
Gazeteci

Hekimliği engellemek; Hipok-rat yeminine aykırı bir
şey yapmak olur. Hekimliği engellemek, Hipokrat ye-
mininin gereklerini yapmaktan alıkoymak olur ki; bunu
yapanlar da hekimlikle ilgisi olduklarını herhalde iddia
edemezler. Sağlık Bakanlığı’nın bu tutumu, otoritenin
sindirme amaçlı girişiminin bir parçası. Çünkü yardıma
ihtiyacı olan insanlara el uzatmakla ilgili herhangi bir
suç söz konusu olamaz. Tabip odaları kar amacı güden,
işletme mantığı ile çalışan yerler değildir. Sağlık Ba-
kanlığı’na bağlı kuruluşlara alternatif olmayı amaçlayan
yerler de değildir.  Hekimler sahada ilk yardımda bulunmuştur. Ameliyat yapılmıyor
burada, ilk yardım yapılıyor. İnsanların hayatlarını kaybetmesi önlendi birçok
noktada. Bu nedenle devlet şiddeti sebebiyle daha kötü tablolar çıkmadığı için
Sağlık Bakanlığı’nın hekimlere teşekkür etmesi gerekir.

Yargılanma Gerekçeleri Galileo’nun Ortaçağ Yargılaması Kadar Utanç Verici!

Ne Mutlu Hekimlere… Sağlık Bakanlığı’nın
Hekimlere Teşekkür Etmesi Gerekir

Çiğdem Özdemir 
Türk Hemşireler Derneği 
Genel Başkan Yardımcısı  

Sağlık çalışanları, yaşamın tehdit altında olduğu her
koşulda evrensel tıp ve sağlık ilkeleri doğrultusunda
davranarak yaşamı öncelemekle mükelleftir. Bu ilkeleri
benimseyen sağlık çalışanları ve onların örgütleri, Gezi
eylemleri esnasında sorumluluk almaktan kaçınmamış,
insan hayatını önceleyen duruşlarıyla dünyaya örnek
olmuşlardır.

Sağlık Çalışanları Dünyaya Örnek Olmuşlardır
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Şebnem Sönmez
Oyuncu

Hekimlik asla engellene-
mez. Çünkü hekimlik insanları
yaşatmaya, can vermeye odaklı
bir meslektir. En kutsal mes-
lektir hekimlik. Hepimiz kü-
çücük bir sağlık problemimiz
olduğunda kuzu oluyoruz. O
devler, o zalimler nasıl canla-
rıyla cebelleşiyor, kuzu oluyor
değil mi? Onların ve herkesin
hekimlere ihtiyacı var işte! Ben
hekimlerin ettiği Hipokrat ye-
mini sayesinde rahatça herhangi bir hekime
gidebiliyorum. Gezi sürecinde insanların yar-
dımına koştular diye kim hekimleri yargıla-
yabilir, böyle bir şey olabilir mi? Ben Sağlık
Bakanlığı’nın bu tutumunu Hükümet’in tu-
tumundan ayrı görmüyorum. Sağlık Bakanlığı

sağlıkla ilgilenmiyor ki. “Ya-
şatmaya tam teşebbüs”ten bir
ülkenin Sağlık Bakanlığı tara-
fından hekimlere dava açılabilir
mi? Aslında benim cevabım yok,
benim sorularım çok. Artık biz-
ler cevap veremiyoruz, sadece
sorularımızı çoğaltıyoruz. Böyle
bir Bakanlık olmaz! İlik Bankası
yok bu ülkede! Hastanelerde
neler yaşandığını biliyoruz. Has-
tayı müşteri haline getirdiler.
Nasıl bir Bakanlık bu? Neyi
kontrol ediyor bu Bakanlık, neyi
neye göre denetliyor? Onların

cevap vermesi gereken çok soru var. Ben
Sağlık Bakanlığı’nın ne yaptığını öğrenmek
istiyorum. Soruyorum: Orası nasıl bir yer?
Aynı şekilde Kültür Bakanlığı da nasıl bir
yer, ne yapar bilmiyorum, öğrenmek istiyo-
rum. 

Erkan Can
Oyuncu

Hekimlik engellenebilir mi? Ben de bu
soruyu bu davayı açanlara sormak istiyorum.
Sağlık Bakanlığı’nın açtığı bu davalara ben
bir anlam veremiyorum. Gerçekten şaşkınım.
Soruyorum: Neden bu davaları açtınız?  Her
şeyden önce bu bir vicdan meselesidir. Bu
davayı açanların vicdanları var mı? Bırakın
hekimliği vicdanlı bir insan yanındaki yaralıya

yardım eder. He-
kimler, ettikleri Hi-
pokrat yemininin
gereğini yerine ge-
tirdiler. Bu davayı
açanlar Hipokrat
yemini açıp bir kez
daha okusunlar.
Biz bu sürecin ta-
nığıyız. Hekimler
olması gerekeni yani doğru olanı yaptılar.

Bu Bir Vicdan Meselesidir

Serdar Sütçü
Türk Dişhekimleri Birliği (TDB)
Genel Başkan Vekili

Hatırlanacağı gibi Gezi Parkı olaylarında
birçok gencimiz, çocuğumuz hayatını kaybetti.
Yaralandı, gözünü kaybetti. Polisin biber
gazlarını silah gibi kullanması sonucunda
yaşlı, çoluk çocuk herkes bu gazlardan ze-
hirlendi hasta oldu. Hastanelere tedavi için
gidenler için özel formlar oluşturuldu. Fiş-
lendiler. İnsanlar sağlık hizmetine ulaşa-
madılar. Bu dönemde sağlık çalışanları Ya-
sa’yla kendisine verilen halkın sağlığını ko-
rumak görevini yerine getirmiştir. Sağlık
hakkına ulaşamayan kişilere gönüllü hizmet

etmiştir.  Hekimlik
ruhuna göre hare-
ket etmiştir. Biz-
ler; insan hakları-
na, yaşam hakkına
sağlık hakkına her
zaman saygı duy-
duk ve bu hakları
korumak için mü-
cadele ettik. Açılan
bu dava yıllar son-
ra bir utanç davası
olarak hatırlana-
cak.  TDB olarak
30 Eylül’de Ankara Adliyesi’nde bu onurlu
mücadelenin içinde olacağız. 

“Yaşatmaya Tam Teşebbüs”ten Hekimler Yargılanabilir mi?

Birsen Seyhan
SES Genel Sekreteri

Hekimler ve sağlık çalışanları, her koşulda ve her durumda halkın sağlık hakkına sahip
çıkmak durumundadır. İnsan sağlığından daha üstün bir değer yoktur. Değil, hekimler ve
sağlık çalışanları vicdanı olan hiç kimse sağlık sorunu yaşayan birine sırtını dönemez.
Sağlık Bakanı bu dava ile hekimleri ve sağlık çalışanlarını korkutmaya, oluşan muhalefeti
sindirmeye çalışıyor. Bu dava politik bir davadır. Bu dava hekimlere değil, halkın sağlık
hakkına açılmış bir davadır.

Bu Dava Halkın Sağlık Hakkına Açılmıştır  

Bu Dava Yıllar Sonra Bir Utanç Davası Olarak Hatırlanacak 

ll ğl k l

Olağanüstü koşulların 
olağanüstü insanları
Hekimler, sağlıkçılar, tıp öğrencileri ve vatandaşlar 30 Haziran Pazar günü Kuğ

hep birlikte yaptıkları sabah kahvaltısının ardından düzenledikleri forumla Ge

sürecini, kurulan revirleri ve olağanüstü koşullarda sağlık hizmetlerini konuş

Türk  Tabipleri  Birliği  63.  Büyük

Kongresi (Seçimsiz)  29 Haziran

2013 tarihinde Ankara’da toplanıyor.

Kongre, Ankara  Üniversitesi Tıp

Fakültesi Abdülkadir Noyan

Konferans Salonu’nda  yapılacak ve

saat 09.30’da başlayacak. 

“örgütlü emek, sağlıklı toplum”
www.ttb.org.tr

Sayı: 197 Hazira

TTB 63.  Büyük  Kongresi 

Gezi direnişi sürüyor! 

Türkiye polis şiddetine ve hükümetin antidemokratik tutumuna karşı ayakta!

Sokaklar revire döndü, hekimler tüm yaralılar için seferber oldu.

Revirlere gaz atıldı, sağlık hizmeti verenler gözaltına alındı.

Gezi Direnişi’nde canla başla!#direnhekimlik…

g

�Hastanelere getirilen

Sağlık Bakanı’na soruyoruz: Daha ne kadar bakacaksın?

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, herkesin gözü önünde gerçekleşen yoğun biber gazı kullanımı, insanların bedenleri, evleri hedef alınarak gaz

fişekleri fırlatılması, ölenler, gözünü kaybedenler, kafatası kırılanlar, beyin kanaması geçirenler varken, hekimler, tıp öğrencileri sağlık hizmeti sırasında

gözaltına alınırken, sağlık hizmeti verilen yerlere gazlı saldırılar yapılırken, yurttaşların sağlığını ilgilendiren bu kadar ihlaller yaşanırken susuyor!

Haziran 2013

İstanbul Taksim'de Gezi Parkı'na
AVM yapılmaması ve parktaki
ağaçların sökülmemesi için tama-
men barışçıl olarak başlayan ve
tüm yurt geneline yayılan eylemlere
polis gaz bombaları, tazyikli su ve
plastik mermilerle müdahale etti. 

Tüm yurtta hekimler, tıp öğren-
cileri ve hemşiresinden ebesine
üm sağlık çalışanlağl k

Parkı’nı savunmaya çalışan vatan-
daşlara yönelik polisin sınır tanımaz
saldırısı devam ederken, Türk Ta-
bipleri Birliği, yaşanan antidemo-
kratik uygulamaları, biber gazının
fütursuzca kullanımını, polis şid-
detini protesto ederek, tüm mes-
lektaşlarını işlerini güçlerini bırakıp
sokaklarda vahşice şiddete maruz
kalan vatandaşların yardımına koş-
maya çağırdı.H k

hekimine kadar tüm hekimler mü-
dahalelerin bulunduğu yerlerin çev-
resinde revirler kurdular.Taksim Gezi Parkı direnişi sü-

recinde polisin kullandığı orantısız
ve bitimsiz şiddet pek çok vatan-
daşın ciddi şekilde ve hatta bazıla-
rının ölümcül şekilde yaralanmasına
yol açtı. Müdahalelerde 122013

yoğun gaz maruziyeti ile ilgisi ol-
duğu düşünülen olay hakkında  ise
incelemeler sürüyor.  Kamu hasta-
nelerine, özel hastane ve tıp mer-
kezlerine ve çatışmaların yaşandığı
alanlarda kurulan revirlere ise top-
lam 7478 kişi yaralı olvurd İ

mek ve hükümetin baskı politika-
larına karşı çıkmak için bir araya
gelen, yüzbinlerle ifade edilecek
kalabalıklara emniyet güçlerinin
müdahalesi çok

Gaz’ı kes demokrasiyi aç!

Tıp DünyasıHABER MERKEZİ

Gezi direnişi sürüyor! Türkiye polis şiddetine ve hükümetin antidemokratik tutumuna karşı ayakta!

Sokaklar revire döndü!

Hekimler yaralıların yardımına koştu
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Fotoğraf: Murat Yiğit Paker

Hekimim.

Ana adım: İnsan
Baba adım: Hipokrat (diye
biliniyor).
İkamet adresim: Bu güzel coğrafya;
bir ucu Mezopotamya, bir ucu
Anadolu ve Balkanlar.
Duydum, Sağlık Bakanlığı
mahkemeye başvurmuş: “Ankara ve
Hatay Tabip Odası Yönetim
Kurulu ve Onur Kurulu üyelerinin
görevden alınmasından ibaret” bir
dava açılması için. Tarih de kesilmiş:
30 Eylül Ankara, 14 Ekim Hatay. 

Gerekçe: 2013 Haziran’ında Gezi
sürecinde “…revir adı altında sağlık
hizmet birimleri oluşturarak
işletmek, amaçları dışında faaliyet”!
(…)
Olay günü oradaydım, oradaydık.
Ora? İstanbul’da Gezi, Ankara’da
Kızılay, İzmir’de …, Eskişehir’de …
.., Adana’da…., Hatay’da……,

Siz Ankara ve Hatay demişsiniz,
tamam, oradaydım ve her şeyi
gördüm, tanığım, hekimlikten yana
tarafım.

“Suç” tarihi? 
Peki ben söyleyeyim: Misal,
1 Haziran Cumartesi. Saat 18.00-
19.00 civarı. Ethem, bildiniz değil
mi? Ethem Sarısülük. O’nun
vurulduğu saatler.
Yer: O civar. Ortalık gazdan
geçilmiyor.

Kim atıyor?! Neden atıyor azgınca?!
Geçelim, vakit yok.

ÇÜNKÜ nefes alamayan bir insan
yanımda, panik içinde, iki büklüm
eğilmiş, öğürüyor. Tuttum elini. 

Engellenmeli mi?

ÇÜNKÜ başladım hekimliğe.
İki genç belirdi hemen. Seslendim:
“Arkadaşlar, yardım edin, gazsız bir
ortama taşımalıyız”. Koştular
yürekleriyle, uzattılar ellerini.
“Yardım yataklık ediyorlar” değil
mi? Kelepçelenmeli mi?

ÇÜNKÜ başladılar sağlık nakil
hizmetine. İyi de nereye
nakledeceğiz?
Taşıdık aklımızca “güvenli” bir
yere. Yerleştik iki sandalye, bir
masa olan yere. 

Engellenmeli mi?

ÇÜNKÜ başladık yerleşik hizmete.
Işıklı tabela as(a)madık, kırmızı
kurdela kes(e)medik, açılışa Bakan
da çağır(a)madık ama bu “yerleşim
yerimiz” oldu bize “REVİR”!

Duyan geldi, içerisi öksürmekten
morarmış, gaz kapsülünden
yaralanmış, kaçarken düşmüş hasta
doldu bir anda. (Evet, sizlerin
ifadesiyle müşteri kaynıyordu her
yer).

Ambulans çağırdınız mı dediniz? 
Sahi o gün on binlerin olduğu o
alana kaç ambulans
görevlendirilmişti? Hadi polisler
başka Bakanlığa bağlı, Sağlık
Bakanlığı “gazı kestiremedi”
diyelim; hangi “sağlık yetkilisi”
durumu değerlendirip “bu koşulda
ambulans işe yaramaz, ambulansa
ulaşana kadar derhal
buraya, Kızılay’ın göbeğine, oraya,
şuraya birer ‘çadır’
kurmalı/yerleşmeli, gezici ekipler
oluşturup hizmet sunmalıyız” dedi?

Evet “kurduk” reviri ama kısa
sürede kapatıldı; çok kısa, daha
“işletemeden”!

Hayır, sağlık müdürlüğü ekiplerince
ruhsat yok diye değil! Kolluk
güçlerince “gaz marifetiyle ve hedef
gözeterek atılan gaz fişeği ile”.
Kaçtık. 

Engellenmeli mi?

Evet kaçmamalıydık!

ÇÜNKÜ hizmete gereksinimi olan
birini bıraktık, devredeceğimiz
başka bir hekim yokken. Sağlık
Bakanlığı’nın bu dava başvurusu o
nedenle mi yoksa?
Korkup sağlık hizmeti ihtiyacı olan
birini orada morarmış halde,
öğürürken bırakıp
kaçtığımız için mi? Biz de
utanıyoruz o “an”ımızdan ama daha
sonra telafi ettik, o
anılarımızla da gurur duyuyoruz.
Daha uzun süreli çalıştığımız
“revirler” de kurduk, sizin
ifadenizle “işlettik”. Revirlerin
başına bir şey gelmesin diye Ankara
Tabip Odası’nı da bilgilendirdik,
sahip çıkın dedik, çıktılar. Övündük.

Ayağından yaralanmış (görünürde
yüzeysel, -muhtemel sürüklenmeye
bağlı kanamış) bir genç kız
getirdiler. Mukavva kutuda poşet
içerisinde olan steril pansuman
malzemelerini aldık. Tarihine
baktık, açtık ve kullandık. 

Engellenmeli mi?

ÇÜNKÜ nereden geldiği
bilinmeyen bir tıbbi malzeme
kullandık. Eczane, özel hastane,
Numune hastanesi? 
“Çalıntı”?
Duymamış olalım. Nereden gelmiş
ne fark eder, hastaya zararı
olmayacak, tıbben güvenli bir
malzeme hastaların yararına

kullanılması için getirilmiş.
Elle muayenede ayak bileğinde ağrı
vardı ve üzerine basamıyordu.
“Hastaneye gitmeli, film
çektirmelisin” dedik. Şüpheyle baktı
bize ve ayağını çekti geriye, dışarı
çıkmaya kalktı: “Ben buraya size
güvendiğimden geldim; bize gaz
atan, gaz atılmasını durdurtmayan
devletin hastanesine mi gideyim?”
“Peki” dedik, “uzan şuraya birazdan
bir daha bakacağız”. 

Engellenmeli mi?

ÇÜNKÜ sevk ed(e)medik. Bize
güveniyordu; biz de güven olmadan
hekimliğin ol(a)mayacağını
biliyorduk. Biz olmazsak sağlık
hizmeti al(a)mayacaktı. Bundan
daha önemli ne olabilir?
Biz bu revirler de çalıştık,
kendimizi hekimlik yaparken
bulduk ve çok mutlu olduk. 

Engellenmeli mi?

ÇÜNKÜ parasız, performanssız,
ciro baskısız, hastanın yararı dışında
hiçbir ikincil “kazanç” gözetmeden,
rekabet değil dayanışma içerisinde
kamusal bir sorumlulukla başka bir
sağlık hizmetinin olduğunu
hatırladık ve çoook mutlu olduk.

İşin özü: Biz bu davaya müdahiliz,
tanığız olanlara, hekimlik yaptık.
Duruşma günü geleceğiz: polise
haber vermenize, barikat
kurdurmanıza, gaza gerek yok,
adlarımız aşağıda; biz
insanız/hekimiz, insanca/hekimce
geliyoruz.

Gezi’de dendiği gibi “korkma la
biziz halk”, biz de onların
hekimleri.

İLGİLİ DAVAYA
MÜDAHİLLİK TALEBİMDİR!

Fotoğraf: Murat Yiğit Paker
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