
İNSAN HAKLARI KOMİSYONU ÇALIŞMA RAPORU 
Meslek örgütümüz, TTB İnsan Hakları Kolu ve Odalar İnsan Hakları komisyonları üzerinden 
temel insani hak ve özgürlüklerin savunulması, geliştirilmesi ve bunların ihlaline karşı tedbir 
ve çözüm üretilmesi, özellikle de hekimlik faaliyeti, sağlık hizmeti ve toplum sağlığı açısından 
İnsan Hakları kavramı dahilinde çalışmalarını yürütmektedir. 
Maalesef ki ülkemiz, komisyonumuz faaliyet alanları açısından yetişilmesi güç çeşitlilik ve 
sayıda sorunlar barındırmaktadır. 
Odamız son döneminde komisyon faaliyetlerine genel ve özet bir bakış 
• İnsan Hakları Komisyonu Yönergesi oluşturuldu. 
• TTB Merkez Konseyiʼne F Tipi Cezaevleri ve A.G. ile ilgili değerlendirme raporu gönderildi. 
• Hekimlik faaliyetinde en önemli sorun kaynaklarından biri olan Adli Rapor düzenlenmesi 
açısından ihtiyaç olan eğitim desteğinin sunulması için, ilgili hekim profilinin özelliklerini 
tespit edecek anket çalışması ve formu hazırlandı. 
• Dünya ve ülkemiz gündemine giren, sağlığın en açık düşmanı olan “savaş” tehdidine karşı, 
savaş karşıtı etkinliklere dahil olunarak tutum alındı. 
• İnsan Hakları İhlalleri Araştırma ve Değerlendirme Grubu oluşturuldu. (Dr. Şebnem Korur 
Fincancı, Dr. Yeşim İşlegen, Dr. İlhan Ak, Dr. Lale Tırtıl, Dr. Önder Özkalıpçı) 
• Geçen yıl verilen Dt. Sevinç Özgüner İnsan Hakları, Barış ve Demokrasi Ödülüʼnde 
komisyonumuz jüri çalışmaları ve ödül organizasyonunda görev almıştır. Komisyon üyemiz 
Dr. Yeşim İşlegen TTB faaliyetlerini temsilen ödüle layık görülmüştür. 
• Odamıza yapılan 31 adet kişisel başvuru komisyonumuzca takip edilmiş, bilimsel kurullar 
aracılığıyla gerekli süreçler oluşturulmuştur. 
• Wernicke- Korsakoff hastalığı/sendromu ile ilgili bilimsel görüş oluşturulması ihtiyacına 
cevaben oluşan süreç, bu konuda Odamızın rapor yayınlaması ile sonuçlanmıştır. 
• Adli Tıp Kurumu faaliyetleri ile ilgili gözlem ve değerlendirmeler yapılmıştır. Bu konuda 
Yönetim Kuruluʼnun 14.1.2004 tarihli basın açıklaması gerçekleşmiştir. 
• Yürütülmekte olan diğer meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar 
sürdürülmüştür. TMMOB Meslek Odaları, İHD İstanbul Şubesi ve hukuk çevreleri ile 
çalışmalar yürütülmüş, bu kapsamda 12.10.2003 tarihli ve Odamızda yapılan 29 Meslek Odası 
ve İHD İstanbul Şubesi ile birlikte hazırlanan basın açıklaması, 11.11.2003 tarihli Yeni Türk 
Ceza ve İnfaz Kanunu tasarısı işle ilgili eleştirilerimiz  başlıklı TMMOB, İHD, İTO imzalı basın 
açıklaması, gene aynı üç kurum imzalı Yüksek Güvenlikli Cezaevleri ile ilgili basın açıklaması 
gerçekleştirilmiştir. 
• İşkenceye Sessiz Kalma projesinde tüm demokratik kitle örgütleri ile birlikte etkin bir 
çalışma yürütülmektedir. 
• Halen süren cezaevleri izleme çalışma grubu faaliyeti kapsamında mevcut cezaevleri, ceza 
ve infaz sistemi, ve bu alanlarda oluşan hak ihlalleri açısından son yılları kapsayan geniş bir 
dosya çalışması sürdürülmektedir. 
• Komisyonumuza bu dönemde 31 adet alternatif rapor başvurusu olmuştur. Bu 
çalışmamızın en dikkat çekici sonuçlarından biri yakın zamanlarda oluşan AİHM kararıdır. 
AİHM ilgili kararına ulaşılmakta komisyon ve Odamız çalışmaları ve raporu belirleyici rol 
oynamıştır.  
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