
İNSAN HAKLARI KOMİSYONU 

İstanbul Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu her ayın ilk ve üçüncü haftasında Salı günleri 
düzenli olarak toplantılarını gerçekleştirmektedir. Toplantılarda son 1 yıllık süre içinde 
toplumsal yaşamı ve sağlık ortamını etkileyen bütün hak ihlalleri görüşüldü. Bu ihlallerin 
yaygınlık kazanmaması ve devam etmemesi amacıyla komisyon olarak yapılabileceklere karar 
verildi ve atılabilecek adımlar değerlendirildi. 

OHAL’in ilan edildiği tarihten itibaren olağan bir şekilde yaşamımıza sokulan ve insanların 
kabusu haline getirilen KHK’ler sürekli olarak komisyonumuzun gündemindeydi. Önemli bir 
bölümünün darbe girişimi ile ilgisi kurulmaksızın, hiçbir somut delide dayanmadan, adil 
yargılama süreçleri işletilmeden işlerinden, geleceklerinden ve vatandaşlık haklarından 
edilen kamu emekçilerinin durumu değerlendirildi. Komisyonumuz TTB Kamu İhraç 
Komisyonu ile birlikte ihraç edilen meslektaşlarımızın çalışma hakları olmasına rağmen fiili 
olarak konulan engellerin aşılması çalışmalarına katkı sundu, Odamıza başvuran 
meslektaşlarımızın iş bulması konusunda çalışma yürüttü. İstanbul’da olan veya çalışmak için 
İstanbul’a gelen aktivistlerimizle bir araya gelmek ve dayanışmak amacıyla yemek 
düzenlendi. 

Ankara’da “İşimizi Geri İstiyoruz” talebi ile Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde 
oturma eylemi yapan ve sonrasında direnişlerine açlık grevi ile devam eden Nuriye Gülmen 
ve Semih Özakça’nın durumlarına dikkat çekmek ve başta iki eğitimci olmak üzere ihraç 
edilen tüm emekçilerin işlerine dönmeleri talebini belirtmek amacıyla insan hakları örgütleri 
ile ortak basın açıklamaları yapıldı. Bu süreçte İnsan Hakları Anıtı’nın abluka altına alınması 
ile verilmek istenen simgesel mesajın, bizleri yıldırmak bir yana verdiğimiz mücadelenin ne 
kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattığı vurgulandı. İstanbul Tabip Odası’na 
başvurarak Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek olmak amacı ile açlık grevine 
başladıklarını ve sağlık durumlarının takibinin yapılmasını talep eden 3 kişinin takipleri 
gerçekleştirildi. 

Ülkemizde uzun süredir devam etmekte olan OHAL’in olağanlaştırılması yaşamın her 
alanında olduğu gibi sağlık alanında yıkıma yol açtı. Ayrıca sağlık hizmet alanlarının ve sağlık 
hizmetinin ulaşılabilir olmadığı yerlerde bulunanların sorunları çoğaldı.  

Cezaevlerinde yaşanan sağlık hakkı ihlalleri sürekli olarak değerlendirilen başlıklardan bir 
diğeriydi. Sağlık hakkı ve insan hakkı ihlalleri gerek Odamıza dilekçe şeklinde iletilen 
mektuplar gerekse de basında yer alan haberler dikkate alınarak değerlendirildi. Yapılan 
başvuruların değerlendirilmesi amacı ile mektup okuma grubu oluşturuldu. Sağlık hakkına 
ulaşmakta sorun yaşayan kişilerin karşılaştıkları ihlallerin çözülebilmesi amacıyla gerekli 
görüşmeler ve yazışmalar yapıldı. Hasta tutsakların koşullarının iyileştirilmesi, sağlık hakkına 
ulaşımda yaşadıkları sorunlar ve tedavilerinin olması gereken şekilde devam edebilmesi 
amacıyla özgürlüklerine kavuşmaları insan hakları örgütleri ile birlikte yapılan basın 
açıklamaları ve eylemlerle dile getirildi.  

Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası’na ülkenin dört bir yanındaki cezaevlerinden 
mahpuslar tarafından sorunlar yazılı olarak iletildi, hastanede kelepçeli muayene ile ilgili 
şikayet başvuruları yapıldı. Türk Tabipleri Birliği basın kuruluşlarına ve uzmanlık derneklerine 
gönderdiği yazı ile meslektaşlarımıza meslek ahlakı, değerlerimiz ve etik kuralları hatırlattı. 
Meslektaşlarımzın cezaevlerinden gelen hasta mahpuslara karşı bağlı bulunduğumuz 
bildirgeler ve ettiğimiz yemin, verdiğimiz söze uygun davranma sorumluluğunu belirtti. 



Komisyonumuz tarafından bu onur kırıcı davranışa ortak olunmayacağı deklare edildi, bu 
çağrının yaygınlaşmasına ve meslektaşlarımıza ulaşmasına katkı sunuldu ve bu duruma dikkat 
çeken afişler hazırlandı.  

İnsan Hakları Komisyonu’nun da jüri üyesi olarak yer aldığı ve ödül törenini düzenlediği 
Sevinç Özgüner İnsan Hakları Barış ve Demokrasi Ödül ve Anma Töreni 23 Mayıs 2017 
tarihinde gerçekleştirildi ve ödül ‘Bu Suça Ortak Olmayacağız’ bildirisini imzalayan Barış İçin 
Akademisyenlere verildi. Ülkenin içinde bulunduğu savaş ortamına, insana, doğaya ve 
yaşama karşı işlenen suçlara karşı akademiden bir çığlık yükselmişti. Barış İçin 
Akademisyenlerin bu haykırışı toplumsal dinamiklerin harekete geçmesine katkı sundu. 
Sonrasında kendilerine yönelik saldırılara; kurulan dayanışma akademileri ile üretmeye, 
sorgulamaya ve hakikat arayışına devam ederek yanıt verdiler. Sözlerini barıştan yana 
kurmaları, cesur ve umut veren duruşları sebebiyle bu yılki ödül kendilerine verildi. 

Birleşmiş Milletler 2001 yılından itibaren 20 Haziran tarihinin “Dünya Mülteciler Günü” 
olarak anılmasını kararlaşmıştır. Komisyonumuz tarafından önceki yıllarda hazırlanan ve 
mültecilerin yaşam hakları başta olmak üzere karşılaştıkları insan hakkı ihlallerine dikkat 
çeken video yeniden üyelerimizle paylaşıldı. Ayrıca basın açıklaması yapılarak bu günün, 
yerinden edilen, işkenceye maruz kalan, savaştan kaçarak hayatta kalmaya çalışan, her şey 
pahasına başka ülkelere göç eden halklara duyarlılık gösterilecek, insani değerler temelinde 
destek olunması gerektiği hatırlanacak bir gün olması yanı sıra, farklı nedenlerle ülkesinden, 
yerinden edilmiş bu halkların direnme gücüne saygı duyulacak bir gün olduğu belirtildi.  

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmesiyle birlikte, 
10 Aralık İnsan Hakları Günü her yıl devletler, toplumlar, insan hakları örgütleri tarafından 
etkinliklerle anılmaktadır. Her yıl olduğu gibi 10 Aralık ile başlayan İnsan Hakları Haftası’nda 
insan haklarına duyarlılığı artırmak amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. TTB İnsan 
Hakları Kolu OHAL uygulamaları ve KHK’lerin yarattığı yıkımlara dikkat çeken bir basın 
açıklaması gerçekleştirdi, bu açıklama üyelerimizle paylaşıldı. TTB İnsan Hakları Kolu’nun 
kararı ile İstanbul Tabip Odası’nın ev sahipliğinde Diyarbakır Tabip Odası tarafından 
planlanan “OHAL ve Sağlık” sempozyumu yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. 
Komisyonumuzun planlaması ile Diyarbakır Tabip Odası’nın ev sahipliğinde “Özel İhtiyacı olan 
Mahpuslar ve Sağlık Hakkı” sempozyumu gerçekleştirildi. Ayrıca “Hukukçuluğumdan 
Utanıyorum” belgeselinin gösterimi yapıldı.  

Sevinç Özgüner İnsan Hakları, Barış ve Demokrasi Ödülü’nün 2018 yılında tutuklu gazeteciler 
adına Ahmet Şık’a verilmesi kararlaştırıldı. Türkiye’de gazetecilik ilkelerinin delik deşik 
edildiği, hakikatin perdelendiği, sansürün olağanlaştırıldığı, gerçeğin takipçisi olmanın cesaret 
istediği bu dönemde tutuklu bulunan Ahmet Şık’ın sembol bir isim olduğu vurgulandı.7 Mart 
2018 tarihinde yapılan açıklamada İnsan Hakları Komisyonu ve İstanbul Tabip Odası olarak 
ödül töreninin gerçekleşeceği 23 Mayıs 2018 Çarşamba gübü Ahmet Şık’ın özgürlüğüne 
kavuşup aramızda olacağına, ödülü kendi elleri ile alacağına olan inancımız belirtildi. 9 Mart 
2018 tarihinde yapılan duruşma sonrasında Ahmet Şık özgürlüğüne kavuştu ve yazmaya, 
mücadele etmeye devam ediyor. 

İstanbul Tabip Odası tarafından her yıl 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri gerçekleştirilmektedir. 
Bu hafta kapsamında; 12 Mart 2018 tarihinde; ülkemizde çalışan yabancı uyruklu 
meslektaşlarımızla ilişki kurmak, mesleki uygulamalar ve hukuki mevzuat gereği karşılaştıkları 
zorluklar ve ayrımcılığa dikkat çekmek, sorunların anlaşılması ve çözüm önerilerinin 



geliştirilmesi amacıyla komisyonumuz tarafından “Yabancı Uyruklu Sağlık Emekçilerinin 
Çalışma Koşulları” başlıklı panel gerçekleştirildi. 


