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TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 
İŞ BIRAKMA EYLEMİ BİLDİRGESİ 

4-5 Nisan 2008 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen “Türk Tabipleri Birliği 
Etik Bildirgeler Çalıştayı”nda kabul edilmiştir.  

Türk Tabipleri Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları’nda, hekimin sağlığa 
bütüncül yaklaşmak sorumluluğu olduğu ve insanın kendisini geliştirmesinin 
ancak sağlıklı yaşam koşullarında olanaklı olduğu belirtilmektedir: 

“Hekimler, hekimlik mesleğinin içinde yer aldığı toplumsal ve kültürel 
koşullardan soyutlanmayacağı ve insanın sahip olduğu olanakları 
geliştirebilmesinin en temel koşulunun onun bedensel ve ruhsal sağlığı 
olduğunun bilincini taşırlar.” 

Diğer bir temel sorumluluk ise, insan yaşamı ve sağlığını korumak olarak 
gösterilmektedir: 

“Hekimin öncelikli görevi, hastalıkları önlemeye ve bilimsel gerekleri yerine 
getirerek hastaları iyileştirmeye çalışarak insanın yaşamını ve sağlığını 
korumaktır. Meslek uygulaması sırasında insan onurunu gözetmesi de, 
hekimin öncelikli ödevidir.” 

Bu sorumluluklar, sağlık hizmeti sunarken içinde yaşanılan toplumsal koşulları 
da dikkate almayı gerektirir. Çünkü bilimsel olarak gösterilmiştir ki, bireylerin ve 
toplumların sağlık düzeyi, sadece sunulan sağlık hizmetleri ile değil, toplumsal 
sınıf, eğitim, genetik, beslenme, barınma, çalışma ve çevre koşulları gibi pek çok 
etken tarafından belirlenmektedir.  

Türk Tabipleri Birliği, yukarıda tanımlanan hekim sorumlulukları bağlamında, 
aşağıdaki iki gerekçe ile iş bırakma eyleminin meslek ahlakına uygun olduğunu 
bildirir:  

• Uygulanan politikalar bireylerin gereksindikleri sağlık hizmetine 
erişimini kısıtlıyor ya da engelliyor olabilir. Ayrıca toplumsal 
eşitsizlikler, insan hakları ihlalleri, çevre sağlığı sorunları, sağlıksız 
barınma koşulları, olumsuz çalışma ortamı ve işsizlik gibi sağlığın 
diğer belirleyenlerine ilişkin olumsuz koşullar da söz konusu olabilir. 
Tüm bu koşullar birey ve toplumun sağlığını etkilediğinden ve sağlık 
hakkının gerekleri ile çeliştiğinden, politika belirleme yetkisi ve 
uygulama gücü olanları uyarmak ve kamuoyunda farkındalık 
yaratmak, hekimlerin toplumsal sorumlulukları arasındadır. Bu 
amaçla meslek örgütü aracılığıyla yetkililerle görüşülebilir, basın 
açıklamasında bulunulabilir, yürüyüş düzenlenebilir, eğitim ve yayın 
etkinliklerinde bulunulabilir ve gereğinde iş bırakılabilir. Gebeler, 
çocuklar, acil hastalar, diyaliz hastaları, kanser hastaları, yoğun bakım 
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hastaları ve yatarak tedavi gören hastalara hizmet sunumunu 
aksatmayan ve sağlık hakkını savunan iş bırakma eylemi, meslek 
ahlakı ile uyumludur.  

• İş bırakma eylemini meslek ahlakı açısından haklı çıkaran diğer bir 
gerekçe, hekimlerin özlük haklarındaki kayıplardır. Bu gerekçe sağlık 
hakkının yaşama geçirilmesi ile paralellik içerir. Çünkü sağlık 
çalışanları ancak insanca yaşayabilecek koşullarda sağlıklı 
olabilecekler ve emeklerinin karşılığını aldıklarında, güvenceli bir 
ortamda çalıştıklarında daha iyi sağlık hizmeti sunabileceklerdir. 
Sağlık çalışanları arasında dayanışma yerine rekabet ortamı 
yaratmayı, özelleştirme ve sözleşmeli çalışma uygulamaları ile ucuz 
işgücü ve güvencesiz çalışma yaşamı oluşturmayı amaçlayan 
politikalar sağlık çalışanlarının ve toplumun sağlığına olumsuz etki 
edecek, eşitsizlikleri artıracaktır.  

İş bırakma kararı alındığında toplum önceden bilgilendirilmeli, ayrıca iş bırakma 
eyleminin gerekçeleri toplumla yeterince açık ve anlaşılır biçimde paylaşılmalıdır.   




