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TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
HEKİM HAKLARI BİLDİRGESİ
4-5 Nisan 2008 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen “Türk Tabipleri Birliği
Etik Bildirgeler Çalıştayı”nda kabul edilmiştir.
20 Haziran 2009 tarihinde Ankara’da düzenlenen “Türk Tabipleri Birliği
II. Etik Bildirgeler Çalıştayı”nda güncellenmiştir.

Türk Tabipleri Birliği hekimlerin mesleklerini uygularken bazı haklara sahip
olduklarını kabul eder. Ancak öncesinde önemle vurgulamak gerekir ki, hekim
hakları hasta hakları kavramına karşı geliştirilmiş haklar değildir. Diğer bir
deyişle, hekim hakları hasta hakları temel alınarak gerekçelendirilemez ve hasta
haklarının getirdiği sorumlulukları azaltmaz.
Hekim haklarını hekimin sağlık hizmeti sunduğu kişi ve topluma karşı hakları ve
hekimin sağlık hizmetini örgütleyen ve finanse eden kurumlar ve çalıştığı
kurumlara ilişkin hakları olarak iki şekide tanımlamak gerekir:
1. Hekimin sağlık hizmeti sunduğu kişi ve topluma karşı hakları
a. Tıbbi ölçütler dışında hiçbir özellik ya da ölçüte göre ayrım
yapmadan
hizmet
sunma,
hekimlik
mesleğinin
temel
değerlerindendir. Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi ve Türk Tabipleri
Birliği Hekimlik Meslek Etiği Kuralları’nda da belirtildiği üzere,
hekim belli koşulların oluşması halinde sağlık hizmeti sunmayı
reddedebilir. Ancak bu hakkın kullanılması için aşağıdaki koşulların
sağlanıyor olması gereklidir; aksi taktirde hekim “ayrım yapmama”
ilkesini çiğnemiş olacaktır.
• Kişinin sağlık durumu acil bir girişim gerektirmiyor
olmalıdır.
• Sağlık hizmeti sunulacak kişi erişilebilir ve gereksinimle
uyumlu nitelikteki bir başka hekime yönlendirilebiliyor
olmalı ve bu yönlendirme kişinin sağlığını tehlikeye atmıyor
olmalıdır. Hekim hizmet sunduğu kişiyle ilgili edindiği tüm
tıbbi bilgileri meslektaşına aktarmakla yükümlüdür.
• Hekim hizmet sunmayı reddetme nedeni ve diğer hizmet
olanakları
konusunda
hastayı
bilgilendirmeli,
yönlendirmenin
sağlık
üzerinde
olumsuz
etkisi
olmayacağını açıklamalıdır.
• Sözlü ya da fiziksel bir şiddet söz konusu olduğunda hekim
hizmet sunmayı reddedebilir. Ancak yine de, yukarıdaki üç
koşulun sağlanıyor olmasına özen gösterilmelidir.
• Hekim kendisine başvuran ya da hizmet sunmakta olduğu
kişi ile daha önceden var olan kişisel bir ilişkisi nedeniyle
mesleki yargılarının etkilenebileceğinden kaygılanıyor ise,
böylesi bir durumda o kişinin uygun nitelikte sağlık hizmeti
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alamayacağı düşüncesi ile hizmet sunmayı reddedebilir. Bu
durumda da ilk üç koşulun gerekleri yerine getirilmiş
olmalıdır.
• Bulaşıcı bir hastalık söz konusu olduğunda; çalışma
ortamında rutin korunma araçları bulunmuyor ve o
hastalığın bulaş riski tıbbi uygulama ile anlamlı biçimde
artıyor ise, hekim kendisini ve başkalarını korumak
gerekçesiyle hastayı uygun olanakların bulunduğu yerlere
yönlendirebilir. Böylesi bir durumda hekim çalışma
ortamının olumsuzluklarının en kısa zamanda düzeltilmesi
için gerekli girişimlerde bulunmalıdır.
• Rutin korunma önlemlerinin yetersiz kaldığı, enfeksiyon
zinciri henüz tam olarak tanımlanmamış bulaşıcı hastalıklar
söz konusu olduğunda, böyle bir duruma ilişkin kesin
kurallar getirmek güç olmakla birlikte, Türk Tabipleri Birliği
hekimin mesleki bilgi ve becerisi dolayısıyla hala toplumun
diğer üyelerine göre etkin girişimde bulunabilecek tek kişi
olduğunu, ayrıca tıp mesleği ile toplum arasında bulunan
geleneksel sözleşmenin gereği olarak hekime sorumluluk
düştüğünü anımsatır.
b. Hekim, sağlık hizmeti sunulan kişi ve yakınlarından gelebilecek
istemleri, bilimsel bilgiye uyumluluğu temelinde değerlendirerek
geri çevirme hakkına sahiptir. Ayrıca bu türden istemler, toplumsal
kaynakları göz önünde bulundurarak adil dağılımı sağlamak adına
da geri çevrilebilir.
2. Hekimin sağlık hizmetini örgütleyen ve finanse eden kurumlar
ve çalıştığı kurumlara ilişkin hakları
a. Çalışma koşullarına ilişkin haklar: Hekim; çalışma ortamının fizik
özelliklerinden mesleki risklerin olası en düşük düzeye indirilmesine
ve hizmetin uygun nitelikte sunulabilmesi için gerekli araçların
sağlanmasına dek tüm koşulların belli nitelikte olmasını talep etme
haklarına sahiptir. Hekimlerin çalıştıkları kurumlarda, sağlıklı ve
güvenli çalışma ortamı sağlanmalıdır. Sağlık hizmeti sunan
kurumlar, özellikle de devlet hem sağlık hizmetlerini sunması, hem
de denetleme görevinin olması nedeniyle, bu hakkın
kullanılmasının koşullarını güvence altına almakla yükümlüdür.
b. Hekim, hekimlik meslek ahlakına uygun olmayan davranışlara
ortak olmayı reddetme hakkına sahiptir.
c. Özlük hakları: Hekim bir çalışan olarak çalışma güvencesine sahip
olma, yeterli gelir elde etme, izin kullanma, emeklilik, sürekli
mesleki gelişimini sağlayacak etkinliklere katılma gibi haklara
sahiptir.
d. Demokratik haklar: Hekim örgütlenme hakkına, çalıştığı kurumlarda
yönetsel ve hizmete ilişkin kararlara katılma ve denetleme hakkına
sahiptir.

 18

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ETİK BİLDİRGELERİ

e.

Hekim; geri ödeme kurumları ya da çalıştığı hastane gibi
kurumların bilimsel bilgiyle gerekçelendirilmeyen istemlerini
reddetme / uygulamama hakkına sahiptir.

Türk Tabipleri Birliği yukarıdaki hakların yanı sıra hekimlerin sürekli tıp eğitimi
ve sürekli mesleki gelişim haklarının olduğunu da vurgular.
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