
İstanbul Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu, her ayın ikinci ve dördüncü haftasında salı günleri düzenli olarak toplantılarını 
gerçekleştirmektedir.  
Bugün neredeyse tüm dünyada, ekonomik, sınıfsal, kültürel, dinsel, etnik vb. her türden savaş ve çatışma gerekçeleriyle 
yaratılan olağanüstü/olağandışı hal rejimleri sayesinde, insan haklarına dayalı ortak yaşam ideali; büyük bir tehdit altındadır. 
Yaşanan insanlık krizlerinin Türkiye özelinde daha kapsamlı olmak üzere, Dünya genelinde tezahürü ise, şiddetin her türünün 
sistematikleşmesi, yaygınlaşması, yaşamın olağan döngüsüymüş gibi toplumlara dayatılmasıdır. 
Evrensel İnsan Hakları Bildirgesinin kabul edilişinin 70.yılının sonlarına yaklaşırken bilinmesi gereken, beyannamenin içerdiği 
ilke ve değerlere başta imzacı ülkeler olmak üzere halkların ve devletlerin sahip çıkması gerekliliğidir.  
İmzacı ülke olmasına rağmen Türkiye, öteden beri imzasını inkar edercesine insan hakları ihlallerinin yaygın olarak yaşandığı 
bir ülke konumundadır. Günümüzde ise Türkiye’nin insan hakları sicili daha da bozulmuş, insan hakları ihlalleri ve 
hukuksuzluklar norm haline gelmiştir. Her türden adalet ve hak arayışı baskı ve zor ile engellenmeye devam etmektedir. Bu 
tablonun sağlıklı bir toplum hayatı yaşanmasının önünde engel olduğu açıktır. İnsan Hakları Komisyonu olarak bu bakış açısı 
üzerinden,  ülkemizde uzun süre devam ettirilen OHAL’in ve  KHK rejiminin yarattığı sorunlara karşı meslektaşlarımız başta 
olmak üzere vatandaşların hak arama mücadelesinde yanlarında olduk. 
İşkence ve diğer kötü muamele uygulamalarına dönük başvuruların artması üzerine özellikle cezaevlerinde ve gözetim altında 
tutulup özgürlüğünden alıkonmuş koruma altındaki kişilerin uğradığı hak ihlallerini görünür kılmak ve  ihlallerle etkin mücadele 
etmek  amacıyla 15-16 Eylül 2018 tarihinde İstanbul Tabip Odası Sevinç Özgüner Toplantı Salonunda “İstanbul Protokolü” 
eğitimi düzenledik.  
OHAL dönemi uygulamaları ve KHK hukuksuzluğu sonucu, kamusal çalışma alanından ve üniversitelerden uzaklaştırılan Barış 
Bildirisi imzacısı akademisyenlerin hukuksuz yargılama süreçlerine ve hapis cezalarına, diğer yandan TTB Merkez Konseyi 
Üyelerinin “Savaş bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı  açıklama nedeniyle gözaltına alınmalarına, açılan davalara uzanan 
hekimlik ve insan yaşamı değerlerine saldırıların yoğunlaştığı bir dönemi yaşadık. OHAL  döneminde Sağlık Bakanlığı’ndan 
5.625, üniversitelerden 5.295 olmak üzere toplam 106.117 kişinin kamudan ihraç edildiğini gördük.İhraç edilen hekim sayısı 
Sağlık Bakanlığından 1.576 ,Tıp Fakültelerinden 1.199 olmak üzere toplam 2.775’dir. 
Bu süreçte TTB’de yöneticilik yapmış hekimler, Tabip Odaları Başkanları ve üyeleri, akademik özgürlük, barış ve demokrasi 
mücadelesi veren bilim insanları ve emekçiler hedef haline getirildiler. Çok sayıda hekimin ihracı halkın sağlık hakkını ve 
yetişecek iyi hekimlerin eğitim hakkının engellenmesine de sebep oldu. Olağanüstü Hal ve KHK uygulamalarıyla bir grup 
muhalif hekimin çalışma hakları ellerinden alındı,  yeni mezun hekimlerin bir kısmı aylarca atama beklediler, mesleklerini icra 
edemediler, devamında hukuksuz güvenlik soruşturmaları sonucu atamaları yapılmadı. Aylarca  gelirleri ve sosyal güvenlik 
hakları olmaksızın bekletildiler, halen bekletiliyorlar. Uzmanlık sınavını kazandıkları halde eğitim ve çalışma hakları ellerinden 
alındı. Kamusal alandan tasfiye ve ihraç edilen hekimler piyasa koşullarının acımasız ve örseleyici çalışma ortamına ve düşük 
ücretlere, güvencesiz çalışmaya ve işsizliğe mahkum edildiler. Türkiye’de hekimler, ihraç edildiği için yaşamına son veren hekim 
meslektaşlarının acısını da yaşadı. 
Komisyonumuz “İnsan Hakları ve Demokrasi” haftası kapsamında “ÇALIŞMA HAKKI VE HEKİMLER” başlıklı bir panel 
gerçekleştirdi. 11 Aralık 2018 günü yapılan panelde çalışma hakkı ihlalleri tartışıldı, devletin çalışma hakkı dahil yurttaşlarının 
temel insan hakları ve çalışma hakkının güvence altında olduğu değer temelli bir demokratik yapıya kavuşturulmasının 
zorunluluğuna dikkat çekildi. 
İnsan Hakları Komisyonu olarak, ,30 Ocak 2016 Tarihinde Cizre’de sokağa çıkma yasağı ve çatışma nedeniyle sığındıkları 
bodrumlardaki yaralı, aç , susuz kalmış insanların çığlıklarına duyarsız kalamadığı için yola çıkan, insan yaşamını her şeyin 
üstünde tutan, insan sağlığını öncelemeye özen gösteren, aralarında üyelerimizin de bulunduğu 14 sağlık çalışanının 
yargılandığı Mardin dava duruşmalarına katıldık. 
“Savaş bir halk sağlığı sorunudur” açıklamasının ardından gözaltı ve yargılamalara maruz bırakılan TTB  Merkez Konseyi 
Üyelerinin duruşmalarına katıldık.  
OHAL  nedeniyle özgürlüğünden alıkonmuş veya  KHK’larla ihraç edilmiş meslektaşlarımızla iletişime geçtik. Özgürlüklerinden 
alıkonan ancak sonrasında mücadele ile özgürlüklerine kavuşan arkadaşlarımızı komisyon toplantılarına davet ettik, iş ve 
toplumsal dayanışma desteği vermeye çalıştık. Bu çaba ihtiyaç hisseden her hekim için halen devam etmektedir. 
Devam eden güvenlik soruşturmaları nedeniyle ataması geciktirilen veya soruşturma sonucu olumsuz geldiği için ataması 
yapılmayan  yeni mezun hekimlerle hukuk bürosu desteği alınarak toplantılar gerçekleştirdik, iş hakkı mücadelesinde destek 
olmaya çalıştık. Çalışma hakkı kapsamında çalışma hakkı ve emek temalı film söyleşileri gerçekleştirdik. İşsiz bırakılan 
meslektaşlarımıza iş arama ve bulma konusunda çalışmalarımız oldu, işinden edilmiş hemen her hekimle komisyonumuzun 
üyesi ve aktivisti olarak ortaklaşılmaya çalışıldı. 
Cezaevlerinde yaşanan sağlık hakkı ihlallerini sürekli ve titizlikle değerlendirdik. Gerek İstanbul Tabip Odası’na gönderilen 
dilekçe şeklinde mektuplar gerekse basına yansıyanlar özenle incelendi, ilgili birimlerle yazışmalar gerçekleştirildi, hasta 



mahpusların tıbbi süreçlerini yerinde izlemek amacıyla yerinde izlem ve gözlem heyetleri oluşturuldu, ısrarla İstanbul 
Cezaevlerine başvurular yapıldı, zaman zaman Odamız Hukuk Bürosu yol göstericiliğinde çözüm yolları bulunmaya çalışıldı.  
Tüm bu koşullarda İhraç edilen sağlık çalışanlarının” işimi geri istiyorum “ İstanbul eylemlerine katılım gösterdik, desteklerimizi 
sunduk. 
İstanbul Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu toplantılarına  İstanbul Tabip Odasını temsilen katıldık. 
Beyoğlu İlçe İnsan Hakları Kurulunda İstanbul Tabip Odası’nı temsil ettik. 
Sevinç Özgüner İnsan Hakları, Barış ve Demokrasi Ödülü jürisine üye olarak katıldık, ortak hafızamıza ve onarılmış adalet 
inancımıza ve insanlık düşümüze güç katan hak örgütlerimizle ortak irade gösterdik.  
Cezaevlerindeki tecridi protesto etmek için başlatılan açlık grevleri, komisyonumuzun her toplantısının öncelikli gündemi oldu. 
Bu konuda hekimler olarak kişinin gizlilik hakkını ihlal etmeden, adalete hizmet eden çözüm yollarını araştırmayı, uzmanlık 
derneklerinden ve hak örgütlerinden destek alarak etik sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam edeceğiz. Siyasi kurumların 
ve karar vericilerin, mahpusların temel insan hakları ile ilgili sorumluluklarını ivedilikle  yerine getirmesi gerektiğinden hareketle 
süreci takip etmeyi sürdürüyoruz. Bugün itibarıyla yüzlerce kişi kalıcı hasar ya da hayati tehlike arzeden kritik sürece girmiş, 
artık yaşamı tehdit eden bir sorun haline gelmiştir. “Açlık grevi yapanlarda kalıcı hasarlar ortaya çıkmadan ve ölümlerin sayısı 
artmadan cezaevlerinde kalanların uluslararası sözleşmelerden, anayasadan ve yasalardan kaynaklanan haklarına kavuşmaları 
sağlanmalıdır. Cezaevleri meslek örgütlerinin ve ilgili kurumların denetimine açılmalıdır” talebiyle girişimlerimizi sürdürüyoruz. 


