Sevgili CPME üyeleri,

Avrupalı Doktorlar Daimi Komitesi (CPME) ve Dünya Tabipler Birliği (WMA) tıp etiğini,
insan haklarını ve barışı savundukları için hapis cezasına çarptırılan Türk hekim topluluğu
önderlerinin yargılandığı davanın sonucuyla ilgili olarak Avrupa Birliği liderliğine bir ortak
mektup iletmiştir.
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin 2016-2018 dönemindeki on bir üyesi, savaşın
çevreye zarar veren ve genel olarak toplumun yaşamını tehdit eden bir halk sağlığı sorunu
olduğuna ilişkin 24 Ocak 2018 tarihli basın açıklamaları nedeniyle yargı önüne çıkarılmıştır.
İlgili merciler Merkez Konseyi üyelerini “terör örgütlerinin propagandasını yapmakla”
suçlamıştır. Ardından Konsey üyesi doktorlar geçici olarak gözaltına alınmış, sonunda yargı
süreci devreye girmiştir.
Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi kararını 3 Mayıs 2019 günü açıklamıştır. Bu kara göre on
bir doktor “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” açıklaması nedeniyle 10 ay hapis cezasına
çarptırılmış, ayrıca 2016 yılından kalan “Bu topraklarda barış ve eşitlik içinde yaşamak
mümkün” başlıklı bir başka basın açıklaması nedeniyle doktorlara bir 10 ay daha hapis cezası
verilmiştir. Doktorlardan birine yöneltilen ek suçlamalar sonucunda bu doktorun toplam hapis
cezası 39 aya çıkmıştır.
CPME Başkanı Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery konuya ilişkin olarak şu görüşü dile
getirmiştir: “Türk Tabipleri Birliği üyeleri şiddeti kınamış, insan haklarını ve barışı
destekleyici mahiyette görüşlerini açıklamıştır. Bu bir suç teşkil etmediği gibi tıp mesleği
etiğiyle tam uyum içindedir. Dolayısıyla, Türk yetkililere taciz ve sindirme girişimleri dâhil
olmak üzere TMA Merkez Konseyi üyelerine yönelik tüm suçlamalara son vermeleri
çağrısında bulunuyoruz. Türk Hükümetini de sağlık hakkı, örgütlenme ve ifade özgürlüğü
dâhil olmak üzere insan hakları alanındaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeye
çağırıyoruz.”
Geri plan bilgisi:
- 03.05.2019 tarihli CPME Açıklaması: Türk hekim camiası liderlerinin yargılandığı
davanın sonucuyla CPME açıklaması

- 20.12.2018 tarihli CPME Basın açıklaması: CPME Türk doktorlara verilen hapis
cezalarını kınıyor
- 10.08.2018 tarihli CPME Basın açıklaması: Avrupalı doktorlar Türkiye’de hekimleri
hedef alan kampanyaya son verilmesini talep ediyor
- 30.01.2018 tarihli CPME Basın açıklaması: CPME Türk Tabipleri Birliği yöneticilerinin
gözaltına alınmasını kınıyor
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