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TTB Merkez Konseyi üyelerini serbest bırakın! 
 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin 11 üyesi “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” 
diyerek hekimlik değerlerini savundukları için gözaltındalar. Akademinin bağımsızlığı 
ve bilimsel özerklik için mücadeleden vazgeçmeyen, sağlığın metalaştırılmasına, 
toplumun sağlıksızlaştırılmasına karşı duruşlarından asla taviz vermeyen 
meslektaşlarımız; seçilmiş İstanbul Üniversitesi Rektörü, İstanbul Tıp Fakültesi 
Öğretim Üyesi, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ve İstanbul Tıp 
Fakültesi Öğretim Üyelerinden TTB Merkez Konsey Üyesi Prof. Dr. Taner Gören de 
gözaltına alınan hekimler arasındalar. Bu gözaltı saldırısına öğretim üyelerinin yanında 
yer alarak tepki göstermesi gereken İstanbul Üniversitesi yönetimi, tam aksine Taner 
hoca ve Raşit hocayı 3 ay süreyle görevlerinden uzaklaştırma kararı aldı. 

İstanbul Üniversitesi'nin öğrencileri, öğretim üyeleri, taşeron işçileri, sağlık emekçileri, 
hastaları ve hasta yakınları olarak bu gözaltıları ve uzaklaştırmaları asla kabul 
etmediğimizi haykırmak için buradayız. 

“Yaşamı savunmak ve barış iklimine sahip çıkmak birincil görevimizdir” dedikleri için, 
yani ettikleri Hipokrat yemininin gereğini her koşulda kararlılıkla yerine getirdikleri 
için sabahın erken saatlerinde evlerinden alınıp fakültedeki odaları aranarak gözaltına 
alındılar. Taner hocamızın ellerine bu hastanenin koridorlarında kelepçe takıldı. 

Bu ülkenin en köklü bilim ve sağlık yuvasından, İstanbul Tıp Fakültesi'nden 
sesleniyoruz. O kelepçe bilime, eğitime, akademiye, hastalara, halkın sağlığına 
takılmıştır.  

Gözaltına alınan Raşit Tükel bu üniversitenin akademisyenlerinin iradesiyle seçilmiş 
gerçek rektörüdür. O nedenle bu gözaltı aynı zamanda bu üniversitenin öğrencilerine, 
akademisyenlerine, sağlık emekçilerine yapılmıştır. 

İstanbul Üniversitesi yönetiminin, seçimle değil atamayla geldiğini ilan edercesine, 
siyasi iktidarın arka bahçesi olduğunu kanıtlarcasına, akademiye, hekimliğe, eğitimci 
kimliğine düşmanca bir tavırla, düşünce ve ifade özgürlüğünü hiçe sayarak, 
soruşturma dahi yürütmeyip hukuki dayanağı olmadan iki hocamıza yönelik aldığı 
görevden uzaklaştırma kararı bizler için yok hükmündedir. Raşit hoca ve Taner hocayı 
bilimden, eğitimden, hekimlikten uzaklaştırabileceğini sananlar, kendilerinin bu 
kurumu bir üniversite yapan tüm değerlere ne kadar uzak olduklarını birkez daha 
kanıtlamış oldular. 

Taner hocanın ve Raşit hocanın odalarında arama yapanlar, bilgisayar kasalarına el 
koyanlar orada neler bulacağınızı bizler çok iyi biliyoruz; 

Oralarda çokça insan sevgisi bulacaksınız.  

O odalarda nitelikli tıp öğrencileri yetiştirmek için harcanan onlarca yılın emeğini 
bulacaksınız.  



Bolca 'iyi hekimlik' bulacaksınız. 

Bilime adanmış onlarca senenin uğraşını bulacaksınız.  

Akademinin bağımsızlığı için verilen mücadeleyi bulacaksınız. 

Toplum sağlığına adanmış ömürlerin hikayesini bulacaksınız. 

Bilimsel özerklik için harcanan çabayı bulacaksınız. 

Ve elbette tüm bunlar için olmazsa olmaz olan emek mücadelesini, demokrasi 
mücadelesini, barış mücadelesini bulacaksınız oralarda. 

Tüm bu değerleri taşıdıkları için Raşit Hoca ve Taner hoca bizlerin onurudur. Meslek 
hayatları boyunca ilkelerinden ödün vermemiş, yükselmek için emeğinden başkasına 
tutunmamış, taşıdıkları ünvanları üstünlük olarak değil sorumluluk olarak görmüş, ne 
biat etmiş ne de boyun eğmişlerdir. TTB Merkez Konseyini oluşturan tüm 
arkadaşlarımız gibi ölüm ve nefret politikalarına karşı yaşamı ve barışı savunmuşlardır.  

Bu gözaltılar, bu saldırılar karşısında akademiyi, hekimliği, emeği, düşünce ve ifade 
özgürlüğünü savunan herkesi bulacaktır. Bizler Taner Hocanın ve Raşit Hocanın 
öğrencileri, çalışma arkadaşları, meslektaşları, hastaları olarak buradan bir kez daha 
çağrı yapıyoruz; 

Barışı savunmak suç değildir! 

Yalanlarınıza, iftiralarınıza, saldırılarınıza son verin!  

TTB Merkez Konseyi üyelerini serbest bırakın!!! 
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