
İstanbul Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu toplantısı her ayın birinci ve üçüncü Salı aksamı düzenli olarak yapılmaktadır. 

Mart 2016-Mart 2017 tarihleri arasında yürütülen faaliyetler: 

Cezaevlerinin sağlık koşulları ve mahpusların sağlık durumları 

Cezaevleri, hasta mahpuslar ve açlık grevleri her zaman öncelikli çalışma alanımızdır. Hasta mahpusların yaşadığı sorunlar 
nedeniyle yapılan başvurulara çeşitli düzeylerde çözüm bulunmaya çalışılmıştır (alternatif raporlama, ilgili resmi kurumlara 
sağlık hakkı için gerekli yazışmalar ve bağımsız heyet olarak ziyaret talepleri, basın toplantıları). 

• Hasta mahpuslar için alternatif rapor hazırlanmasında muhatap alınacak ve hızlı refleksle davranacak ilgili hekimlerden 
oluşan, sürekliliği olan bir grup oluşturulmuştur. 

• Çocuk mahpuslar ve çocuk cezaevleri hep gündemimizde olmuştur; “çocuk cezaevleri kapatılsın” fikri temel fikrimiz olmakla 
birlikte çocuk cezaevlerinin denetlenmesi için bağımsız izleme heyeti oluşturması, acil durumlar karşısında hızlı refleksle 
davranacak ve Adalet Bakanlığı ile ilişki kuracak bir mekanizmanın oluşturulmasına karar verilmiştir. Çocuk mahpusların açlık 
grevi yakından izlenmiştir. Adana E Tipi Cezaevinde çocuk koğuşunda 25.03.2017 de çıkan ikinci yangından sonra bağımsız 
izlem için TİHV ve İHD ile birlikte Adalet Bakanlığı’na başvurulmuştur. 

• Çocuk hakları ve çocuk mahpuslarla ilgili olarak, Dr. Çağla Seven moderatörlüğünde 15.12.2016 tarihinde düzenlenen panelde 
çocuk mahpusların sorunları ayrıntılı olarak konuşulmuştur. 

Dr. Alp Çetiner’in yanında yer aldık. Adalet Bakanlığı Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda görev yapan Dr. Alp Çetiner 
6 günlük gözaltı sürecinden sonra 09.08.2016 tarihinde tutuklandı ve Silivri Cezaevi’ne gönderildi. 

Suçu; İyi hekimlik yapmak, cezaevindeki tutuklu ve hükümlüler tarafından iyi bir hekim olarak bilinmekti. Dr. Alp Çetiner’i 
tutuklanmaya götüren süreç ise şöyle gelişti: 

1 Ağustos 2016 günü, yeni cezaevi yönetiminin kimi uygulamalarına karşı siyasi tutuklular protesto eylemi gerçekleştirdi. Bu 
sırada çıkan yangın sebebiyle Dr. Alp Çetiner cezaevi müdürü tarafından olay yerine gitmesi için görevlendirildi. Dr. Alp Çetiner 
hızla yangın çıkan koğuşa girerek hükümlü ve tutukluların yangın ve dumandan etkilenmemesi, yani zarar görmemeleri için 
tahliyelerine çalıştı. 

KHK ile haksız ve hukuksuz ihraç edilen sağlık çalışanların yanında yer aldık. 

15 Temmuz darbe sürecinden sonra işinden edilen açığa alınan meslektaşlarımız ve akademisyenlerle çeşitli alanlarda 
dayanışma içinde olundu. 

İhraçlara ve açığa alınmalara yönelik olarak ve aylardır hukuksuz bir şekilde tutuklanan Şırnak Tabip Odası Başkanı Dr. Serdar 
Kuni için “İyi hekimlik yargılanamaz” başlığıyla TİHV ve İHD ile birlikte Galatasaray meydanında basın açıklaması yapıldı, Dr. 
Serdar Kuni’ye dayanışma kartı postalandı. 

 Geçirdiği ağır bir hastalık sırasında açığa alınan, sonrasında ihraç edilen Dr. Mehmet Duman 18.12.2017 tarihinde Bursa’da 
evinde destek ve dayanışma amacıyla ziyaret edildi. 

OHAL kararnamesiyle Marmara Üniversitesi’nden ihraç edilen eski TTB ve İTO Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, 21.02.2017 
tarihinde çalıştığı üniversite hastanesi önünden öğrencileri, meslektaşları ve mücadele arkadaşları tarafından ‘geçici olarak’ 
uğurlandı. 

 http://www.istabip.org.tr/4553-prof-dr-ozdemir-aktan-gecici-olarak-ugurlandi.html 



 İhraç edilen Dr. Veysi Ülgen dayanışma amacıyla Diyarbakır’da 11.03.2017’de ziyaret edildi. Aynı ziyarette Dr.Serdar Kuni’nin ilk 
duruşması öncesi düzenlenen uluslararası katılımlı iyi hekimlik formuna katılım sağlandı. 

29.01.2017 de Ankara’da düzenlenen OHAL sürecinde işten atılan hekimler; Kurumsal ve mesleki sorumluklarımız çalıştayına 
katılım sağlandı. Psiko-sosyal Dayanışma Ağı’nın çalışmalarına destek verildi.  

Güvencesiz çalıma insan hakkı ihlalidir. 

“Güvencesizleştirme ve barış” başlığı altında 17 Aralık 2017 tarihinde Dr. Mehmet Zencir Dr. Menderes Tutuş’un katıldığı panel 
Dr. Çağla Seven moderatörlüğünde gerçekleştirildi. 

Barış talep eden panellerimizi sürdürdük 

 21.01.2017 tarihinde “Savaş bir halk sorunudur” paneli; Dr. Hatıra Topaklı’nın moderatörlüğünde Dr. Şebnem Korur Dr. Nilay 
Etiler Dr. Mehmet Şerif Demir in katılımıyla gerçekleştirildi. 

İşkence ve kötü muameleye karşı mesleki ve insani duyarlılığımız için 

İşkenceyle mücadele günüyle ilgili olarak İHD ve TİHV birlikte ortak basın açıklaması yapıldı.  

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Adli Tıp Uzmanları Derneği (ATUD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), OHAL uygulamaları 
sırasında yaşanan insan hakları ve adli-tıbbi sorunları gündeme getirmek ve hekimlerin mesleki uygulamalarına destek olması 
amacıyla hazırlanan “Hekim Tutum Belgesi”ni kamuoyuyla paylaşmak üzere bir basın toplantısı gerçekleştirdi. 9 Ağustos 2016 
günü İstanbul Tabip Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen basın açıklamasına; TTB Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TİHV 
Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve ATUD Başkanı Prof. Dr. Nadir Arıcan katıldı. 

Hekimlere, adli muayenelerinde otoritenin baskı ve yönlendirmelerine karşı açıklama yapıldı: TTB-İstanbul Tabip Odası olarak, 
hekim-hasta ilişkisinin bütününde, yani gerek muayene ve tedavi sırasında, gerekse raporlama ve tıbbi belgeleme (gözaltı 
muayeneleri, işkence vb. kötü muamele iddiaları gibi) süreçlerinin tamamında hiçbir otoritenin baskısı, talepleri ya da 
olağanüstü durum gerekçe gösterilerek hekimler üzerinde baskı ya da yönlendirme yapılmasının kabul edilemeyeceği ifade 
edildi. 

Göçmen ve mültecilerin insani hakları için çaba gösterdik… 

Ceza Hukukçuları Derneği tarafından düzenlenen Göçmen Hukuku toplantısına katılım sağlandı. 

TTB Merkez Konseyi, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü Dolayısıyla yazılı basın açıklaması yaptı. Göçmenlerin çoğunun kötü 
barınma şartlarında ve en temel insan haklarından mahrum hayatlar sürmeye mahkum edildiklerine dikkat çekilen açıklamada, 
göçmen kamplarından basına sızan cinsel istismar, şiddet ve bazı bulaşıcı hastalıkların yüksek düzeylere ulaşması gibi 
sorunların ciddi derecede kaygı verdiği belirtildi. Açıklamada, başta İçişleri Bakanlığı, Göç İdaresi ve Sağlık Bakanlığı olmak 
üzere, tüm yetkililer mültecilerin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve/veya düzeltilmesi için göreve çağrıldı. 

Evlerinden olan ailelerin yanında yer aldık. 

Kardeş Aile projesine aktif destek sağlandı.  

2016 yılı Sevinç Özgüner Ödülü Aziz Yural anısına verildi. 

Dişhekimi Sevinç Özgüner İnsan Hakları, Barış ve Demokrasi Ödül ve Anma Töreni 23 Mayıs 2016 günü Odamız Cağaloğlu 
binasında gerçekleştirildi. 2016 yılı ödülü Cizre’de bir yaralı kadına müdahale ederken başından vurularak öldürülen sağlık 
emekçisi, SES Cizre Temsilcisi Aziz Yural anısına verildi. Törene aile adına Aziz Yural’ın kardeşleri Rojin ve Hülya Yural katıldı. 

Barış talebinde bulunan sağlık çalışanlara yapılan baskılara sessiz kalmadık. 



Son dönemde ülke genelinde, başta sağlık çalışanları olmak üzere barış talebini dile getiren tüm kamu emekçilerine yönelik bir 
baskı ve soruşturma süreci 25 Mayıs 2016, Çarşamba günü SES, TTB-İstanbul Tabip Odası ve Devrimci Sağlık-İş’in düzenlediği 
basın açıklamasıyla protesto edildi. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Acil Servisi önünde toplanan sağlık çalışanları 
KHB Bakırköy Genel Sekreterlik binasına dek yürüdüler. Yürüyüş boyunca “Sağlıkçılar Barış İstiyor”, “Baskılar Bizi Yıldıramaz” 
sloganları atıldı. Basın açıklamasına çok sayıda hekim ve sağlık çalışanı katıldı.  

İnsan Hakları Komisyonu 
 


