
• Her yıl geleneksel olarak verilen İstanbul Tabip Odası Sevinç Özgüner Barış Demokrasi ve 
İnsan Hakları Ödülü’nün 2009 jürisi oluşturuldu. Odada yapılan iki toplantı ile ödül 
verilecekler belirlendi. 
Mart: 
• Meslek hastalığına yakalanan Kot İşçileri ile dayanışma törenine katılındı. 
• Hekime ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı İTO ve iş kolumuzdaki diğer örgütlerin 
eylemlerine katılındı. 
• Gebze M-tipi cezaevinde tutuklu olan Sibel Kurt’un post-op bakımlarının yapılabilmesi 
hakkında avukatı ile görüşüldü. Cezaevine Sibel Kurt’un sağlık durumunu öğrenmek amacıyla 
yazı gönderildi. 
Nisan 
• Terörle mücadele kanunu (TMK) mağduru çocuklar için Adalet Platformu’nun Taksim 
Meydanı’nda yaptığı basın açıklamasına katılım sağlandı (24.04.2009). 
• Başbakanlık Üsküdar Cezaevi İzleme Kurulu’nca Ümraniye Cezaevi’ne yapılan ziyarete 
komisyon olarak katılım sağlandı (16.04.2009). 
• İşten atıldığı için açlık grevi yapan DESA işçisi Emine Arslan’a; direnişini sürdürdüğü fabrika 
önünde ziyaret edildi. Sevinç Özgüner Ödül Töreni’ne davet edildi. 
• ÇYDD başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan’a yapılan ev baskını protesto edildi. Türkan Saylan 
ziyaret edildi. 
• DTP’ye yönelik yapılan operasyonlar protesto edildi. 
Mayıs 
• 2009 yılı Sevinç Özgüner İnsan Hakları ve Barış Ödül Töreni yapıldı. Ödüller gözaltında 
başlayan ve cezaevinde devam eden işkence sonucu yaşamını yitiren Engin Çeber ve 
yürüttüğü direniş ile tüm emekçilere örnek olan DESA işçisi Emine Arslan’a verildi. Anma ve 
etkinliğe Engin Çeber’in babası ve avukatları, Emine Arslan ve ailesi katıldı. Etkinlikte Sevinç 
Özgüner ve Türkan Saylan’ı anmak amacıyla slayt gösterileri yapıldı. 
Haziran 
• Terörle mücadele kanunu mağduru çocuklar için Adalet Platformu’na katılım sağlandı. • 
İHD ile ‘Bağımsız Cezaevi İzleme Kurulu’ hakkında görüşüldü. 
• Tekirdağ F tipi cezaevinde tutuklu bulunan Mehmet Yeşiltepe’ nin sağlık durumu hakkında 
ailesinin başvurusu sonrasında hazırlanan bilirkişi raporunun ve konunun değerlendirilmesi 
görüşüldü. 
Temmuz 
• Kemal Türkler’ in Bakırköy adliyesinde yapılan 30.07. 2009 tarihindeki duruşmasına katılım 
sağlandı. 
• İzmir Kırıklar 1 no’ lu ceza ve tutukevinde hükümlü Memduh Kılıç’ın sağlık durumu 
değerlendirildi, avukatları ve İHD aracılığı ile dosya bilgilerinin temin edilmesi için 
görüşmelere başlandı. 
• Tutuklu kanser hastası Güler Zere’ nin avukatının başvurusu değerlendirildi. 
Ağustos 
• 25 Ağustos’ta Güler Zere için yapılan basın açıklamasına katılındı. TTB-İstanbul Tabip Odası 
tarafından oluşturulan bilimsel kurul Güler Zere’ nin sağlık durumuna ilişkin hazırladığı 
raporu kamuoyuna sundu. 
• Hükümetin ortaya attığı Kürt sorununun çözümüne ilişkin ‘Kürt açılımı-milli birlik-
demokratik açılım’ sürecine dair olumlu görülen gelişmelerin desteklenmesi, eksik yönlerin 
dile getirilmesi İTO ve TTB’nin daha aktif rol alması için çalışılması kararlaştırıldı. 



• Başta İzmir’de tutuklu (o tarihte) Abdülsamed Çelik olmak üzere kanser hastası olan 
tutukluların durumu görüşüldü. 
• Tecride karşı mücadele platformu adına Av. Ali Eşki komisyonumuzu ziyaret etti. 
EylülEkim 
• İstanbul Kumkapı Mülteciler MisaŞrhanesi önünde yapılan basın açıklamasına katılındı. 
• Terörle mücadele kanunu mağduru çocuklar için Maltepe Gençlik Ceza ve Tutukevi önünde 
03.10.09 tarihinde basın açıklaması yapıldı. 
KasımAralık 
• Üsküdar Cumhuriyet Savcılığı’nın ilgili yazısı üzerine Adalet Bakanlığı Üsküdar Cezaevi 
izleme kurulunda asil üye olarak görev almak üzere Dr. Yıldız Ünder önerildi. 
• Haziran ayında İHD’nin çeşitli kurumlara yaptığı çağrıya yanıt veren TOHAV, ÇGD, TİHV, İTO 
ve İHD’nin aktif, TMMOB ve KESK’in de dolaylı katılımı ile ‘Bağımsız Cezaevleri İzleme 
Kurulu’nun çalışma esasları tartışılmaya başlandı. 
Ocak-Mart (2010) 
• Sevinç Özgüner Demokrasi Barış ve İnsan Hakları ödülünü vermek üzere jüri toplandı. 
Sayıları 3 bini aşan TMK mağduru çocuklardan birinin babası olan ve Çocuklar için Adalet 
Çağırıcıları Platformu’nun oluşumuna ve çalışmalarına emeği geçen 6 çocuk babası bir işçi 
olan Arif Akkaya’ya ödülün verilmesi uygun görüldü. 
ÇATIŞMA VE YÖNETİMİ ÇALIŞTAYI: 
2010 yılı 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri içerisinde ‘Çatışma Ve Yönetimi’ ana temalı ‘Yara 
İzlerimizin Peşinden Şimdiki Zaman Halleri’ konulu bir çalıştay düzenlendi. Çatışma konusunu 
ele almaktaki ana hedef kişisel ve sosyal olarak içinde bulunduğumuz dönem ve coğrafyanın 
içinde bulunduğu durum. Çatışma yönetimine dair genel olarak eksik bırakılan alan; 'bir türlü 
geçmeyen geçmişin gölgesi' ve içinde bulunduğumuz ama 'fark edemediğimiz' ya da 
'ötelediğimiz' 'insan hallerimiz' gündelik hayatımızı belirlemekte. Bu duruma bir demokratik 
kitle örgütü ya da yeni tanımıyla STK olarak, insan hallerimizin gözden geçirilmesi ve 'çatışma' 
konusu ekseninde bireye ve sosyal hayata dair yara izlerimize dokunarak, acılardan 
başlayarak yolumuzu bulma çalıştayı da diyebiliriz. Bozulan algılarımızı gözden geçirirken, 
karşılaşacağımız 'insan halleri' geleceğin geçmişinde bir yerlerde 'kendimizle de bir tür 
karşılaşma' olacaktır. Çalıştay uluslararası katılımcıların iştiraki ile panel, workshoplar ve 
forumdan oluşan üç bölümde yüksek katılımlı olarak gerçekleştirildi. 
• İstanbul Protokolü eğitimlerine ilişkin İstanbul’da yürütülecek çalışmaları planlamak üzere 
odamız üyesi tüm Protokol Eğitimcileri toplantıya çağrıldı. İşkence ve kötü muamele 
konusunda başta hekimler olmak üzere bilinç ve duyarlılığın artırılması amacı ile bir dizi 
eğitim ve etkinlik yapılması planlandı. Bununla bağlantılı olarak komisyon hekimlik 
uygulamalarında ‘İstanbul Protokolü’nün esas alınması için daha etkin çalışma kararı aldı. 
İstanbul Protokolü eğitimi alan hekimlerle bir geri bildirim toplantısı düzenlenmesi ve 
‘İstanbul Protokolü’nün temel tıp eğitimi müfredatındaki yerinin sorgulanması kararlaştırıldı. 
İnsan Hakları Komisyonu Üyeleri: Dr. Berivan Bingöl, Dr. Eylem Şengül, Dr. Ali Küçük, Dr. 
Mahir Kalay, Dr. Canel Bingöl, Dr. Nilgün Bahçetepe, Dr. Kenan İğdeci, Dr. Nevin Küçükçallı, 
Dr. Mustafa Eren, Dr. Mehmet Veysi Ülgen, Dr. Elif Kırteke, Dr. Elif Berkman 


