
ANKARA 32. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA 

                                                                

Dosya no :  Esas 2018/361 

Konu        : İddianame ile yöneltilen suçlamalara karşı diyeceklerimin 

sunulmasıdır. 

 

Sayın Başkan ve üyeler, 

Ben her yıl yüzlerce hekim ve uzman hekimin yetişmesine katkı sunan ve fiilen 

sağlık hizmeti sunumunda görev alan radyoloji uzmanı öğretim üyesiyim.  

Aldığım eğitim ve yaptığım meslek uyarınca; insanları sağlığına kavuşturmak, 

daha sağlıklı yaşatmak amacını her faaliyetimde en önde tutmaya çalışıyorum.  

Kendim ve merkez konseyi üyesi diğer arkadaşlarım adına belirtmem gerekir ki, 

bizler herhangi bir terör örgütünün propagandasını yapmadığımız gibi, şiddetin 

her türüne de karşıyız. Yöneltilen bu suçlamayı kabul etmiyorum.  

“Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek”suçlamasını da aynı şekilde 

reddediyorum. Bizler ancak toplumun barış içinde iyiliğini isteyebiliriz.  

Biz hekimler yaşatmak ve hastalıkları iyi etmek için çalışırız. Bir o kadar da 

önemsediğimiz, hastalıklar oluşmadan onları önleyebilmek, bireylerin sağlıklı 

yaşamasını sağlamaktır. Sağlık bedensel, ruhsal ve toplumsal iyilik halidir. 

Kişilerin yaşadığı çevre, soluduğu hava, içtiği su, yediği besinler sağlığın temel 

belirleyenleridir. Barış da tıpkı solunan hava, içilen su gibi önemli bir etmendir 

sağlık için. Biz insanlar onun değerini, kaybedince daha iyi anlarız. Savaş ve 

çatışmalı ortamlar bize barışın ne denli önemli olduğunu gösterir. Savaşlar ve 

çatışma ortamları sağlığı bozar, insanlar ölür, sakatlanır, göç etmek zorunda 



kalırlar. Evrensel hekimlik değerleri, ulusal tabip birliklerini bu tür çatışmalı 

durumların sonuçları konusunda uyarıcı görevler üstlenmeye teşvik eder. 

Bundan 28 yıl önce tıp fakültesinden mezun olduğumda yaptığım ilk işlerden 

biri meslek örgütümüz Türk Tabipleri Birliği’ne üye olmaktı. Son iki yıllık 

dönemde Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi olmak benim için büyük bir 

onurdur. Halen İzmir Tabip Odası Başkanlığını yürütmekteyim. 

Yaşamdan, yaşatmaktan yana taraf olan biz hekimler, sağlıklı yaşam koşullarını 

bozacak her türlü duruma karşı çıkar, bu koşulların değiştirilmesi, düzeltilmesi 

için çaba harcarız. Hazırlanan iddianameye konu olan açıklamalarımız da bu 

düşüncelerimizin bir yansımasıdır.  

Ülkemizde, bölgemizde ve tüm dünyada savaşların, çatışmaların olmaması, 

çocukların ölmemesi, sağlıklı olarak büyüyebilmesi en büyük dileğimizdir.  

 

Saygılarımla 

 

Prof. Dr. Funda Barlık Obuz 

 

 

 


