
İstanbul Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu her ayın ikinci ve dördüncü Salı akşamları saat 
18:30’da Odamız Cağaloğlu binasında düzenli olarak toplanmaktadır. 
Bu yıl yapılan çalışmalarımız: 
16.05.2013: Dr. Gencay Gürsoy moderatörlüğünde, konuklarımız Fatih Polat ve Celal 
Başlangıç’ın katılımıyla “Hekimlerden Barışa Övgü” toplantılarının ikincisini gerçekleştirdik. 
Hekimliğin doğası gereği insan yaşamını önceleyen ve barışı şart koşan bir meslek olması ve 
savaşların en büyük “halk sağlığı” sorunu olarak değerlendirmesinden hareketle 
gerçekleştirilen barış talepli panelde ülkemiz- de ve Ortadoğu’daki son gelişmeler ekseninde 
barış teması değerlendirildi. 
24.09.2013: Cezaevlerinde sayıları giderek artan hasta tutsaklar ve salıverilme aşamalarında 
artan olumsuz koşulların değerlendirilmesi için konu ile ilgili kuruluşları davet ederek bir 
toplantı gerçek- leştirdik. (İHD, TİHV, CISST, TOHAV, TAYAD, TUHADFED) Bu konuda 
kurumlararası işbirliğinin önemi vurgulanarak birlikte çalışma kararı alındı. Bilgilerin 
ortaklaştırılması ve sağlık sorunlarının aciliyet teşkil ettiği tutsaklar için acil müdahale 
edebilmek için her bir kuruma yapılan hasta tutsak başvu- rularının tarafımıza sunulmasına 
karar verildi. 
29.09.2013: Sığınmacıların ülkemizde yaşadığı sağlık sorunlarına dikkat çekmek için Göçmen 
Dayanışma Ağı ile birlikte “Göçmenler ve Sağlık Hakkı” başlıklı çalıştay gerçekleştirildi. Dört 
ayrı oturum halinde yapılan çalıştaya BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Uluslararası Af 
Örgütü, Helsin- ki Yurttaşlar Derneği, Sınır Tanımayan Doktorlar, İstanbul Halk Sağlığı 
Müdürlüğü, Kamu Hastane Birliği Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi, TOHAV, TİHV, Göçmen 
Dernekleri temsilcileri ile TTB Merkez Konseyi, İzmir Tabip Odası temsilcileri katıldılar. 
Odamız üyesi çok sayıda hekimin de izlediği ve katkı sunduğu çalıştayda 110’un üzerinde 
konuşmacı ve katılımcı yer aldı. Yaşanılan sağlık sorunları, ilgili kurumların bu sorunlar 
karşısında ürettiği çözümler tartışıldıktan sonra son bölümde çözüm öneri- leri tartışıldı. 
01.10.2013-30.10.2013 tarihleri arasında Suriye’de başlayan savaş nedeniyle ülkemize göç 
eden Suriyeli sığınmacıların İstanbul’da yoğun olarak yerleştikleri bölgelere ziyaretler 
gerçekleştirildi. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Göç-Der, TOHAV, İHD ve İstanbul Tabip 
Odası İnsan Hakları Komisyonu’nun birlikte düzenlediği ziyaretlerde İstanbul’a yerleşen 
sığınmacı ailelerle görüşmeler yapılarak yaşam koşulları ve sağlık durumları değerlendirildi. 
24.10.2013: İstanbul Tabip Odası’nda Oda Başkanımız Prof. Dr. Taner Gören 
moderatörlüğünde “Hekimlerden Barışa Övgü” toplantılarının dördüncüsünü gerçekleştirdik. 
İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve Gazeteci Yazar Hüseyin Aykol’un konuk olduğu 
panelde; hekimlerin barışı savunmasının, kalıcı kılınması için çaba sarf etmesinin hem insani 
hem de mesleki sorumluluklarının bir gereği olduğu hatırlatılarak hekimlerin barış 
mücadelesine sunacağı katkının önemi bir kez daha vurgula- narak sonlandırıldı. 
09.11.2013-11.11.2013: Suriyeli sığınmacıların durumuyla ilgili yaptığımız çalışmalar 
doğrultusunda sığınmacıların sağlık koşullarının iyileştirilmesi ve özellikle acil sağlık 
hizmetlerinde yaşanan aksak- lıkların aktarılması için İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü ve 
Kamu Hastaneleri Birliği İstanbul Genel Sekreterliği ile İTO Başkanı Prof. Dr. Taner Gören’in 
de katılımıyla bir dizi görüşme gerçekleştirildi. Acil sağlık hizmetlerinde yaşanan aksaklıkların 
giderilebilmesi için işbirliği içinde çalışma kararı alındı. 
15.12.2013: İstanbul’a yerleşen Suriyeli sığınmacıların yaşadığı bölgelere yapılan ziyaretlerde 
edi- nilen bilgiler “Suriye’den İstanbul’a Gelen Sığınmacıların Ağırlıklı Olarak Sağlık Koşulları 
ve Genel Durumlarına İlişkin Değerlendirme Raporu” hazırlandı. 
17.12.2013: Suriyeli sığınmacılarla ilgili hazırladığımız raporu kamuoyuna sunmak için 
“Suriyeli sığınmacıların insanlık dramı devam ediyor” başlıklı basın açıklaması düzenlendi. 



Oda başkanımız Prof. Dr. Taner Gören’in de katıldığı basın açıklamasında rapordaki bilgiler ve 
İl Sağlık Müdürlüğü’yle yapılan görüşmeleri aktararak konunun takipçisi olacağımızı belirttik. 
19.02.2014: Hasta tutsaklar ve sağlık durumları konusu ülkemizde hala önemli bir sorun 
olarak varlığını sürdürmekte olduğundan TTB İnsan Hakları Kolu olarak gerekli kurumlara 
konunun takip- çisi olduğumuzu ve konu ile ilgili yapılması gerekenlerin hızlandırılması için 
başvurularda bulunuldu. Hasta tutsakların koşullarının yerinde değerlendirilmesi için Metris 
R Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na yapılan ziyarete TTB-İHK adına Dr. İncilay Erdoğan ve Dr. Arzu 
Erbilici katıldı. 
03.04.2014: Odamıza tutuklu/hükümlülerden gelen “Sağlığa erişemiyoruz” içerikli mektup, 
talep ve şikayetlerde bir patlama yaşanması üzerine İstanbul Tabip Odası’nda 3 Nisan 2014 
Perşembe günü konuya kamuoyunun dikkatini çekmek için bir basın toplantısı düzenlendi. 
Toplantıya İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören, Genel Sekreter Dr. Ali 
Çerkezoğlu ve İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Dr. İncilay Erdoğan katıldı. 


