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Prof. Dr. Kayıhan Pala  
 
 
Sayın Rektör, Sayın Prof. Dr. Kılavuz, Sayın Meslektaşımız,  
 
Bu mektubu sizlere 21 Temmuz 2020 tarihinde Üniversitenizde savunmasını vermek zorunda olan 
Prof. Dr. Kayıhan Pala’ya destek amacıyla yazıyoruz. Bursa Valiliği, “kamuoyunu paniğe yol açabilecek 
şekilde yanlış bilgilendirdiği” iddiasıyla Prof. Pala hakkında Bursa Cumhuriyet Savcılığı’na şikâyette 
bulunmuştur. Savcılık ise dosyayı soruşturulmak üzere size intikal ettirmiştir. Prof. Pala bir Halk Sağlığı 
Uzmanı ve Türk Tabipleri Birliği COVID-19 İzleme Kurulu üyesidir.  
 
Aldığımız bilgilere göre Prof. Pala, pandemiye karşı alınan önlemler konusundaki görüş ve önerilerini 
yetkililere ve kamuoyuna iletirken mesleğinin gereklerini yerine getirme dışında bir iş yapmamıştır.  
 
Doktorlar olarak hepimiz başka her şeyden önce insan yaşamını koruma yemini etmiş kişileriz. Tıp 
etiğini temel alan değerlerimiz arasında özerkliğe saygı, kimseye bilerek zarar vermeme, 
yardımseverlik ve adalet yer almaktadır. Bağlı olduğumuz Uluslararası Tıbbi Etik Kuralları bir doktorun 
her durumda bağımsız mesleki yargısına başvurmasını ve mesleğinde en yüksek standartları 
gözetmesini öngörür. Mesleki özerklik ve klinik bağımsızlık, doktorların, hastalarının bakım ve 
tedavisinde dışarıdan tarafların ya da kişilerin yersiz ve uygunsuz müdahaleleri olmaksızın kendi 
mesleki yargılarına göre hareket etme özgürlüğünü tanımlar. Mesleki özerklik ve klinik bağımsızlık, 
tüm hastalara ve nüfus kesimlerine nitelikli sağlık bakım ve hizmeti sağlanması açısından temel 
öğelerdir.  
 
Dile getirdiğimiz bu hususları dikkate alacağınıza ve Prof. Pala hakkında soruşturmaya yer olmadığı 
kararı vereceğinize inanıyoruz.  İlginiz için teşekkür ediyoruz.  
 
Saygılarımızla,  
 
Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery  
CPME Başkanı 
 
Dr. Miguel R. Jorge  
WMA Başkanı  



Ekler:  
• MESLEKİ ÖZERKLİK VE KLİNİK BAĞIMSIZLIKLA İLGİLİ WMA SEUL BİLDİRGESİ: 
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-seoul-on-professional-autonomy-and-
clinical-independence/  

• WMA ULUSLARARASI TIBBİ ETİK KURALLARI: https://www.wma.net/policies-post/wma-
international-code-of-medical-ethics/  

 
Avrupa Hekimler Daimi Komitesi (CPME) Avrupa’daki hekim kuruluşlarını temsil etmektedir. 
Amacımız, sağlık ve sağlık hizmetleriyle ilgili geniş bir alana yayılan konularda proaktif işbirliği yoluyla 
tıp mesleğinin görüşlerini AB kurumlarına ve Avrupa’daki politikaları belirleyen süreçlere katkı olarak 
iletmektir.  
 

Dünya Tabipler Birliği (WMA) ülkelerdeki hekim kuruluşlarının küresel ölçekteki federasyonu olup tüm 

dünyada milyonlarca doktoru temsil etmektedir. Hastalar ve doktorlar adına hareket eden WMA, tüm 

insanlar için mümkün olan en yüksek tıbbi bakım, etik, eğitim ve sağlık bağlantılı insan hakları 

standartlarını sağlamayı amaçlar.  


