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SAĞLIĞA GİDEN YOL BARIŞ VE DEMOKRASİDEN GEÇER! 
 
Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde “İstanbul Tabip Odası organlarının görevlerine 
son verilmesi” talebiyle mahkemeye başvurmuştur. İstanbul 5. Asliye Hukuk 
Mahkemesi, Sağlık Bakanlığı’nın iddialarını kabul edip, binlerce hekimin oyu ile 
seçilen yönetim kurulu ve onur kurulumuzun görevine son verirse, bu görevi 
seçimlere kadar yürütecek 5 kişiyi de belirleyerek tarihsel bir hataya imza atacak; 
diğer bir deyişle, son günlerin en sık duyulan ifadesiyle, hukuken olmasa bile, 
İstanbul Tabip Odası’nın seçilmiş kurullarına fiilen “kayyım” ataması yapmış olacaktır.  

Bu dava ile görevden alınması istenen kurul üyeleri, Anayasa’nın 135. maddesi 
uyarınca kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan, 6023 sayılı Türk Tabipleri 
Birliği Yasası ile kuruluş ve görevleri düzenlenen Tabip Odası organlarına seçim yolu 
ile gelmiş hekimlerdir. 6023 sayılı Yasa’nın 1. ve 4. maddeleri ile Türk Tabipleri Birliği 
ve Tabip Odaları organlarına verilen en temel görev; hekimlik mesleğinin, meslek 
ilkelerinin bireylerin sağlık hakkını koruyup gözetecek bir biçimde toplum ve birey 
yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak, mesleki deontolojiyi korumaktadır. 
Meslek örgütünün organlarında görev alan hekimler, yasada belirtilen görevlerinin 
anlamını öteden beri iç hukukumuzda, evrensel hekimlik ve insan hakları 
belgelerinde yer alan değerlere göre yorumlamakta ve belirlemektedir. Yeni gelişen 
durum ve sosyal olgulara göre bu ilke ve değerler ışığında olması gereken hekim 
tutumu belirlenmekte ve uygulanmaktadır.  

Yeni gelişen mevcut durum ve sosyal olgulardan bahsetmek gerekirse; 4 Eylül 2016 
tarihinde emek meslek örgütlerinin çağrısı ve demokrasi talebi olan hemen hemen 
tüm siyasi parti, kurum, kuruluş ve bireylerin katılımı ile gerçekleşen İstanbul Barış 
Mitingi sırasında İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Selçuk Erez’in barış vurgulu 
sözleri bugün odamız ve meslek örgütümüz aleyhinde yürütülen kara bir 
propagandaya alet edilmektedir. Dr. Erez’in sarf ettiği “İnsan olmanın gereği savaşa, 
savaşlara karşı durmaktır. Bugün hem içte hem de dışta savaşın bahis konusu olduğu 
bir ülke ortamında barış talebimizi ortak, güçlü ve en geniş kamuoyuna duyurulacak 
şekilde dile getirmemiz, büyük, hayati önem taşıyor. Bu amaçla 4 Eylül günü 
İstanbul’da ortak, kitlesel bir buluşma, miting gerçekleştireceğiz. Kürt sorununda; 
ölüm, kan ve gözyaşı dışında bir sonuç üretmeyen savaş/şiddet odaklı politikaların 
derhal terk edilmesini, barışçıl ve demokratik yollarla çözüm için gerekli adımların 
acilen atılmasını istiyoruz” şeklindeki sözlerde terör propagandası aramak ve bunun 
üzerinden tabip odamız aleyhinde sonuçlar çıkarmaya çalışmak adlı adınca darbe 
fırsatçılığıdır.  

Türk Tabipleri Birliği’nin savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğuna dair gerek insan 
hakları ve gerek sağlık hakkı bağlamında gerekse akademik bağlamda ortaya koyduğu 
çalışmalar dünyaya mal olmuştur. Türk Tabipleri Birliği’nin bu tutumu, 19-22 Ekim 
2016 tarihlerinde Tayvan’da yapılan Dünya Tabipleri Birliği Genel Kurulu’nda dünya 
hekimleri tarafından tekrar güçlü bir şekilde dile getirilmiştir.  



Savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğunu, en temel insan hakkı olan yaşam hakkına 
yönelik en büyük tehdit olduğunu, savaş ve çatışma ortamlarında toplum sağlığından 
bahsedemeyeceğimizi güçlü bir biçimde ifade etmekten bir adım geri durmayacağız. 
Yaşam ve sağlık hakkı mücadelesinden ancak demokratik bir toplum düzeninde 
sonuç alınabileceğinin bilinciyle; emek, demokrasi ve barış mücadelemizden 
vazgeçmeyeceğiz.  

Bu bağlamda, İstanbul Tabip Odası Başkanımız Prof. Dr. Selçuk Erez nezdinde 
örgütümüzü hedef alan ve ne yazık ki Sağlık Bakanlığı eliyle yürütülen kara 
propagandaya boyun eğmeyeceğiz. Türk Tabipleri Birliği, bu sınavı birçok kez ve 
başarıyla vermiştir; 1985’te idam cezasının kaldırılmasını istemekle suçlanırken, 
2001’de insanların “öldürülerek hayata döndürülmelerine” karşı çıkmakla 
suçlanırken, 2014’te Gezi Direnişindeki insanların sağlık hakkını savunmakla 
suçlanırken ne denli haklı idiysek; bugün 2016 yılında yangın yeri haline getirilmiş 
ülkemizde barışı talep ederken de o kadar haklıyız.  

Yineliyoruz; Sağlık Bakanlığı’nın, evrensel sağlık ve hekimlik ilkelerine, sağlığın, 
yaşamın korunması hakkına “amaç dışı faaliyet” adını verip seçilmiş organları 
demokratiklik esasına aykırı olarak görevden aldırmaya çalışması kabul edilemez. 
Sağlık Bakanlığı’nı; bu antidemokratik müdahalelerini geri çekmeye, toplum sağlığını 
korumaya, yaşam hakkını öncelemeye, hekimlerin ayrım yapmadan bütün insanlara 
insanca sağlık hizmeti verebilecekleri çalışma koşullarını ve barış ortamını sağlamak 
için çaba göstermeye davet ediyoruz. 

Bizler, savaşı, her türlü şiddet ve çatışmaları ülkemizden ve tüm dünyadan silene dek 
“Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” haykırışımızdan vazgeçmeyeceğiz. Savaş 
tamtamlığıyla perçinlenen darbe fırsatçılığına ne Selçuk Hocamızı ne de barış 
sevdalısı başka bir meslektaşımızı kurban vermeyeceğiz.  

Haklıydık ve haklı kalacağız; savaşların olmadığı, barışın ve gerçek demokrasinin tesis 
edildiği güzel günlere hep birlikte yürüyeceğiz. 

 

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 

İSTANBUL TABİP ODASI 

 

 
 
 


