
• 2008 yılında Sevinç Özgüner İnsan Hakları ve Demokrasi ödülü Barış Annesi Peyruzhan 
Altoğ ve Tuzla işçilerine verildi. 23 Mayıs 2008 de ödül töreni ve anma toplantısı odamızda 
yapıldı. 
• Haziran ayında hekimlere yönelik şiddete çalıştayı yapıldı. 
• 26 haziran dünya işkence mağdurlarıyla dayanışma günü sebebiyle İHD, TİHV, TOHAV, 
Mazlum Der’in ortaklaşa yaptıkları basın açıklamasına katılım sağlandı. 
• Üsküdar cezaevi izleme komisyonu çalışmalarına Oda adına komisyon üyesi Dr. Veysi Ülgen 
katıldı. Bu çerçevede Adalet Bakanlı’ğının 2 günlük eğitimine katıldı. 
• Tekirdağ cezaevinde uzun bir süre tutukluluk sonrası teşhis ve tedavi süreçlerindeki 
sorunlar nedeni ile yaşamını yitiren Kuddusi Okkır konusunda araştırma yapıldı. 
• Engin Çeber’in işkence ve kötü muamele sonucu ölümü üzerine odamıza Avukatları 
tarafından yapılan başvuru değerlendirildi. Odamız adına ölü ve otopsi muayenesine katılmak 
üzere İstanbul Tıp Fakültesi’inden bir öğretin üyesi görevlendirildi. 
• Meclis İnsan Hakları Başkanlığı tarafından hazırlanan ‘Kayıp Çocukları Raporu’ 
değerlendirilerek, görüş oluşturuldu. 
• Ayazma mahallesi sakinlerinin başvurusu üzerine komisyon üyeleri Dr. Veysi Ülgen ve Dr. 
Süheyla Ağkoç bir ziyeret gerçekleştirdi. Sınırlı bir sağlık taraması ve bilgilendirme çalışması 
yapıldı. Ziyaret sonuçları rapor haline getirildi. 
• Komisyon sekreterliğinin 1 Ocak 2009’dan itibaren üçer aylık periyodlarla dönüşümlü 
olarak yürütülmesi planlandı. 
• Sevinç Özgüner İnsan Hakları ve Demokrasi ödülü 2009 yılında işkence ile yaşamını yitiren 
Engin Çeber ve DESA fabrikasında sendikaya üye olması nedeniyle işten atılan ve aylardır 
direnişini sürdüren Emine Arslan’a verildi. 
• Gebze cezaevinde bulunan Sibel Kurt’un sağlık sorunları nedeni ile Avukatının başvurusu 
değerlendirilerek, Gebze cezaevi müdürlüğüne bir yazı gönderildi. 
• Kot işçileri dayanışma platformuna Dr. Nevin Küçükçallı’nın katılması kararlaştırıldı. Bu 
konuda hekim forumunda yayınlanmak üzere Dr. Zeki Kılıçarslan ile bir röportaj yapıldı. 
• Ergenekon davası tutuklularının sevk ve tedavi süreçlerinde hekimlerin kamuoyuna da 
yansıyan yaşadıkları sorunları incelemek üzere Silivri Devlet Hastanesi Dr. Ali Küçük ve Dr. 
Fethi Bozçalı tarafından ziyaret edilerek hekimlerle görüşüldü. Haseki EAH ve GATA EAH 
yönetim kurulu üyelerince ziyaret edildi. Hekimlerin hem tutuklular hem de Sağlık Bakanlığı 
tarafından baskı altına alındığı, teşhis tedavi ve karar alma süreçlerinde özgür iradeleriyle 
hareket etmekte sorun yaşadıklarına ilişkin bir ön rapor hazırlandı ve bir basın açıklaması 
yapıldı. 
• 1 Nisan 2009 tarihinde çocuklar için adalet platformuna insan hakları komisyonu adına Dr. 
Veysi Ülgen katıldı. 
• 2008-2009 döneminde odaya insan hakları ihlalleri ile ilgili yapılan başvurular takip edildi. 
• Vakıf Gureba EAH de personel giriş ve çıkışlarında parmak izi uygulanmasına ilişkin odamız 
hukuk bürosu görüşü başhekimliğe iletildi. 


