
İstanbul Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu olarak her ayın ikinci ve dördüncü Salı 
akşamları saat 18:30’da düzenli toplantılar yapılmaktadır. 
Bu yıl yaptığımız çalışmalar: 
06.10.2012- Ankara’da yapılan TTB-İnsan Hakları Kolu toplantısına komisyon olarak katılındı. 
Merkezi düzeyde yapılması gereken çalışmaların başlıkları belirlendi. 
09.10.2012- İstanbul’daki cezaevi hekimleri ile yaşadıkları sorunların konuşulduğu bir toplantı 
yapıldı, cezaevi hekimlerinin özlük hakları ile ilgili bir çalıştay yapılmasına karar verildi. 
04.11.2012-Arap baharı ile biçimlenen yeni Ortadoğu dengeleri, Suriye’de süren ve ülkemize 
de yansıyan savaş ortamı, son otuz yıldır ülkemizdeki çatışma ortamı nedeniyle “Hekimlerden 
Barışa Övgü 1: Savaşta sağlığımızdan olmadan barışı haykıralım!”  başlıklı panel düzenlendi.   
12.09.2012-18.11.2012- Açlık grevi süreci;  
Açlık grevleri konusunda maalesef ki en deneyimli ülke ve il olarak tüm süreç başından 
sonuna takip edildi. 
Cezaevi hekimlerine; açlık grevlerinde tıbbi-etik ilkeler, sağlık durumu değerlendirme raporu, 
izlem ve tedavi açısından tıbbi yaklaşım, uluslararası anlaşmalar konusundaki dokümanlar e-
posta gönderimiyle ve üst yazı ile yazılı olarak ulaştırıldı. 
-Cezaevlerine tıbbi izlem yapabilmek için gerekli başvurular yapıldı. 
-Cezaevleri izleme koordinasyonu içerisinde yer alındı ve geliştirilen tutumlarda sürece dahil 
olunmaya çalışıldı. 
-Sesimizi duyurabileceğimiz basın açıklamalarının çoğuna katılındı. 
-Üniversitelerde yapılan oturumlar-forumlara katılındı; hekimler olarak kaygılarımız ve sağlık 
konusunda alınması gereken tutumlar-yapılması gerekenler konusunda görüşlerimiz 
paylaşıldı. 
-Tıbbi izlem için hekim havuzu oluşturuldu. 
-TTB İHK ile birlikte broşürlerin hazırlanmasında kolaylaştırıcı rol alınarak destek olundu. 
 • Açlık grevcileriyle karşılaşan hekimleri bilgilendirme formu 
 • Açlık grevi/ölüm orucu yapanlar için sağlık durumu değerlendirme formu 
 • Açlık grevine katılmış kişiler için aydınlatılmış onam belgesi 
 • Açlık grevinde olan kişilere yönelik  bilgilendirme 
 • Etik ilkeler ve hukuksal durum 
 • Açlık grevini izleyen hukukçular için değerlendirme formu hazırlandı. 
-Kriz masası oluşturuldu, tüm cezaevleri ve hekimlerinin iletişim bilgileri toplandı ve birebir 
telefonla iletişim kuruldu. 
-Cezaevi ziyaretleri yapıldı;  
 • Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi-12.11.2011  
 • Silivri Ceza İnfaz Kurumu- 14.11.2011  
 • Kandıra Cezaevi- 15.11.2012  
 • Bolu Cezaevi-15.11.2012 
-Cezaevi izleme koordinasyonu içerisinde yer alındı ve iletişim ağı oluşturuldu. 
-İHD’nin  raporları ve basın üzerinden sağlık durumları takip edilmeye çalışıldı.    
-13.11.2012- Açlık grevinde hekim sorumluluğu eğitim toplantısı, 
- B1 genelgesi için Adalet Bakanlığı ile yazışmalar, 
-12.03.2013- İstanbul Tabip Odası’nda “Sağlık Mülteciler İçin de Haktır” basın açıklaması 
yapıldı. 
08.04.2013- Eminönü’nde yaşayan Suriyeli sığınmacıların yaşam ve sağlık koşullarına durum 
tespiti yapılarak ilgili kurumlara iletilmesi için yönetime iletildi. 
12.05.2013- TTB İHK olarak “Cezaevinde Sağlık Hizmeti ve Hekimlik” çalıştayı planlandı. 



01.06.2013- Türkiye’de göçmenlerin yaşadığı problemlerle ilgili bir çalıştay organizasyonu 
planlandı. 


