
İnsan Hakları Komisyonu 

İstanbul Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu; insan hakları alanındaki uygulamaları ve gelişmeleri izleyip insan 
haklarına ilişkin sorunları, sağlığın korunması ve gelişmesi açısından değerlendirerek iyileştirilmesini sağlamak, 
etkili bir destek ve dayanışma göstermek, insan hakları ihlallerinin olmadığı bir toplumsal yaşamın oluşumuna 
katkı sunmaya çalışmak amacıyla faaliyet sürdürmektedir. Komisyon çalışmaları gündem ve başvuru gözetilerek 
İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından müzakere edilen ve/veya komisyona iletilen, kamusal alanda 
ifade bulmuş her tür insan hakkı ihlali üzerinde durma, çözüm üretme, inceleme, raporlama ve gereğinde 
kamuoyuyla paylaşma, sağlığa ilişkin iyilik halini sağlamak şeklinde gerçekleşmektedir. İstanbul Tabip Odası 
İnsan Hakları Komisyonu her ayın ikinci ve dördüncü haftasında Çarşamba günleri pandemi sebebiyle online 
olarak düzenli bir şekilde toplanmaktadır. 

Bugün tüm dünyada insan haklarına dayalı bir ortak yaşam ideali pandemi koşullarında daha da ağırlaşan; 
ekonomik, kültürel, dinsel, etnik vb. her türden “savaş” gerekçesiyle yaratılan olağanüstü hal rejimleriyle büyük 
bir tehdit altındadır. Yaşanan insanlık krizlerinin Türkiye özelinde ve dünya genelinde tezahürü ise şiddetin her 
türünün sistematikleşmesi, yaygınlaşması, hayatın tek gerçeği olarak toplumlara dayatılmasıdır.  Ne yazık ki 
Türkiye insan hakları ihlallerinin ve hukuksuzlukların norm haline geldiği, adalet arayışının baskı ve zor ile 
engellendiği bir süreç yaşamaktadır. 

Bu dönemde komisyonumuzun yapmış olduğu çalışmalar şunlardır: 

1-3 Mart 2021’de Dr. Ahmet Kaya Göçmenler ve Pandemi konulu bir sunum gerşekleştirdi. Göçmenlerin sağlık 
hakkına erişim süreçleri, aşılama bağışıklama gibi koruyucu sağlık hizmetlerinden ne düzeyde yararlanabildikleri 
bilimsel çalışmalar ışığında değerlendirildi. 

2- Cezaevlerinde yaşanan sağlık hakkı ihlalleri değerlendirildi. Hasta mahpusların tıbbi süreçlerini yerinde 
izlemek  amacıyla izlem ve gözlem heyetleri oluşturuldu. Türkiye’de cezaevlerinde  açlık grevleri  
komisyonumuzun her toplantısında güncellenerek tartışılan kaygı verici bir gündem oldu. Hekimler olarak kişinin 
gizlilik hakkını ihlal etmeden, adalete hizmet eden çözüm yollarını araştırarak,  mesleki etik sorumluluklarımız 
yerine getirilmeye çalışıldı. Pandemi ile birlikte ağırlaşan tecrit koşulları, mahpusların hastalıktan korunma ve 
bağışıklama süreçleri, sağlık hakkına erişim ve tedavi süreçlerindeki eksiklikler gündemleştirildi. 

3- Yaşamını toplum yararına hekimliğe adamış, 1980 yılında Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeliği görevini 
sürdürmekte iken faşist saldırı sonucu katledilen Dt. Sevinç Özgüner adına İTO tarafından her yıl düzenlenen Dt. 
Sevinç Özgüner İnsan Hakları, Barış ve Demokrasi Ödülü, 14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri programı kapsamında 
Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu’na verildi. 

 

 


