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Basın Açıklaması 

“HASTALARIMIZIN HEKİM SEÇME HAKKINI 
ve 

SERBEST MESLEK HAKKIMIZI SAVUNUYORUZ” 
 
07 Ocak 2023 tarihinden itibaren;  

- Binlerce hasta yıllardır sağlığını emanet ettiği hekimlerini bırakmak 
zorunda kalacak;  
 

- Hekimler de istemedikleri halde yıllardır tedavilerini üstlendiği hastalarının 
tedavilerini yarıda kesmiş olacaklardır. 
 

06 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan yönetmelik gereği hekimler, 07 Ocak 2023 
tarihinden itibaren özel sağlık kuruluşları ile sözleşme imzalamadıkları takdirde 
hastalarını bu kuruluşlarda tedavi edemeyecekler. 
 
Hasta hekim ilişkisinin kökleri asırlar öncesine uzanır ve bu ilişki iktidarın sermaye 
lehine müdahalesi ile bozulmaz, bozulmamalıdır.  
 
Sağlık Bakanlığı, bu düzenlemesi ile tekelci sağlık sermayesinin zincir hastane 
patronları ile şehir hastanelerinin müteahhit patronlarının çıkarları için hekimler ile 
hastalar arasındaki bu kadim ilişkiye müdahale etmektedir.  
 
Getirilen bu düzenleme ile ancak küçük bir azınlık sözleşme yapabilecek; 
muayenehanesi olan hekimlerin büyük çoğunluğu ise özel hastaneler ile sözleşme 
imzalayamayacaktır. Hastalar zorunlu olarak özel hastane patronlarının seçtiği ve 
dayatılan koşulları zorunlu olarak kabul eden hekimlere tedavi olmak zorunda 
kalacaklardır.  
 
Bu durum hastanın en temel hakkı olan hekimini seçme hakkına doğrudan 
saldırıdır. Bu saldırıyı gerçekleştiren Sağlık Bakanlığı’nın esas görevi ise sağlık 
sermayesinin çıkarlarını kollamak değil, hasta haklarını korumaktır.  
 
07 Ocak 2023 tarihi itibariyle artık hastalar;  örneğin gebelik sürecini izleyen ve 
doğumunu gerçekleştirecek olan, yıllardır kanser tedavisini takip eden gerektiğinde 
cerrahi müdahalesini yapacak olan hekimlerini, anne babalar ise çocuklarının 
doğumdan itibaren izlemlerini ve tedavilerini yapan ve gerektiğinde hastane 
yatışlarını sağlayan hekimlerini kaybedeceklerdir.  
 
Hastalar ve aileler yaşadıkları bu kaotik durumdan kaygı duymakta ve bir an önce 
hekim seçme hakkına müdahale eden bu yönetmeliğin geri çekilmesini ve kendi 
hekimlerine kavuşmayı istemektedirler. 
 



Biz hekimler olarak; hiçbir kamu yararı gözetilmeksizin çıkarılmış olan ve şu anda 
önünde bu basın açıklamasını yaptığımız Sağlık Bakanı Koca’nın eski Yönetim Kurulu 
Başkanı olduğu, Medipol hastane zinciri dahil olmak üzere sadece bir avuç özel 
hastane zincirinin çıkarını gözeten, arkasında anlamadığımız hedeflerin, oyunların 
bulunduğunu düşündüğümüz 06 Ekim 2022 Yönetmeliği’nin bir an önce geri 
çekilmesini ve hastalara mağduriyet yaşatılmamasını istiyoruz.  
 
Biliyoruz ki, zincir hastaneler biz hekimleri bağımsız çalışma seçeneğimiz olmaksızın 
kendi sağlık kuruluşlarında köle gibi çalıştırmak, istedikleri koşulları dayatmak ve 
hastalara yüksek bedeller ödetmek istemektedirler.  Geçmişte olduğu gibi şimdi de 
buna izin vermeyeceğiz! 
 
Hastalarımızın sağlığı ve hekim seçme özgürlüğü, sizlerin üzerinde kirli oyunlar 
oynayacağınız bir alan değildir. Çıkarı için her yolu mübah gören tekelci sağlık 
sermayesinin gerçek yüzü bu yönetmelik ile bir kez daha ortaya çıkmış 
bulunmaktadır. 
 
Hastalardan yasal olarak SUT bedelinin %200’ü kadar alınabilecek olan, ancak 
uygulanan etik dışı yöntemlerle, bunun çok ötesinde ilave ücreti hastalardan alan 
sağlık patronları; biliniz ki artık yolun sonuna gelindi. 
 
Sorun, Bakan Koca’nın söylediği gibi yapılan işlemlerin kayıt altına alınması sorunu 
değildir. Hekimlerin sağlık kuruluşlarında yaptıkları tüm işlemler halihazırda, mevcut 
yasalar gereği Bakanlığa bildirilmektedir. 
 
Sorun, sağlıkta planlama sorunu da değildir. Sorun zincir hastanelerinin İstanbul 
başta olmak üzere büyük şehirlerde devlet eliyle kupon arsalara çökmesi ve kar 
beklentisinin düşük olduğu Anadolu şehirlerinde hastane açmaktan kaçınmasıdır.  
Sorun, uygulanan yanlış politikalarla halkı kamu hastanelerinde randevu bulamaz 
hale getirip, tekelci zincir hastanelerine yönlendirme sorunudur. 
 
Sorun, sağlık sistemini sağlık sermayesinin kar odaklı hedeflerine göre kurgulayıp, 
halkın sağlık hizmeti talebi üzerinden etik dışı yöntemlerle para kazanmak isteğidir. 
Tüm hekimler olarak halkımızın hekimini seçme hakkını, mesleki bağımsızlığımızı ve 
serbest meslek hakkımızı sonuna kadar savunacağız ve asla tekelci sağlık sermayesi 
ile iktidarın işbirliği içinde kurguladıkları sisteme teslim olmayacağız. 
 
İstanbul Tabip Odası olarak 06 Ekim 2022 Yönetmelik değişikliğine bağlı tek bir 
hekimin dahi muayenehanesinin kapanmasına izin vermeyeceğiz. 
 
Hastalarımızın daha fazla mağduriyet yaşamaması, ortaya çıkan bu kaotik durum 
nedeniyle daha fazla endişe ve kaygı duymamaları için ACİLEN 06 Ekim 2022 
Yönetmelik değişikliklerinin geri çekilmesini talep ediyoruz. 
 
İSTANBUL TABİP ODASI  
YÖNETİM KURULU 


