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Açık Mektup – Türkiye hekim topluluğu liderlerinin yargılandığı davanın sonucu
Sayın Başkanlar, Sayın Yüksek Temsilci, Sayın Genel Sekreter,
Sizlere, ikisi birlikte tüm dünyada milyonlarca hekimi temsil eden kuruluşlar olarak Avrupa
Hekimler Daimi Komitesi (CPME) ve Dünya Tabipler Birliği (WMA) adına yazıyoruz. İki
kuruluş, gerek bölgesel gerekse uluslararası ölçeklerde olmak üzere tıp etiği ve sağlıkla ilgili
insan hakları alanlarında en yüksek standartları korumak ve geliştirmek için çalışmaktadır.
Bu açık mektupla, tıp etiğini, insan haklarını ve barışı savundukları için hapis cezalarıyla yüz
yüze kalan Türkiye hekim topluluğu önderlerinin yargılandığı davanın sonucuyla ilgili
sıkıntımızı paylaşmak istiyoruz.
Dava, 2016-2018 döneminde Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi olan hekimler
hakkında, Ocak 2018 tarihinde yapılan ‘Savaş bir halk sağlığı sorunudur’ başlıklı basın
açıklaması nedeniyle açılmıştır. Türk Tabipleri Birliği bu açıklamada savaşın insani, toplumsal
ve çevresel maliyetini gündeme getirmekte ve barış çağrısında bulunmaktadır. Açıklama
üzerine Türk yetkili mercileri ‘terörist örgütlerin propagandasını yapma’ suçlamasıyla Merkez
Konsey üyelerine dava açmıştır. Sonuçta, söz konusu hekimler geçici olarak gözaltına alınmış
ve süreç son duruşmaya kadar devam etmiştir. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi 3 Mayıs 2019
tarihinde 11 Merkez Konseyi üyesini ‘Savaş bir halk sağlığı sorunudur’ açıklaması nedeniyle
10 ay hapse mahkum etmiş, 2016 yılında yapılan ‘Bu topraklarda barış ve eşitlik içinde
yaşamamız çok mümkün’ başlıklı bir başka basın açıklaması nedeniyle ilk cezaya bir 10 ay
daha eklemiştir. Yöneltilen ek suçlamalar nedeniyle bir hekimin hapis cezası 39 aya çıkmıştır.
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Söz konusu dava, Türk yetkili mercilerin geçtiğimiz yıllarda Türk Tabipleri Birliği’ni
hedef alan saldırılarından birini oluşturmaktadır. CPME ve WMA durumu baştan sona
izlemiştir ve tıp etiğini savunan, sağlık hizmetlerinin herkes için erişilebilir olmasını
öngören Türk Tabipleri Birliği’ne desteğini tekrar tekrar dile getirmiştir. Son davanın
sonucu ise bu temel ilkelere karşı duruşun daha da tırmanmasının bir işaretidir.
Türk Tabipleri Birliği hem CPME hem de WMA’nın üyesidir. Türkiyeli meslektaşlarımız
gibi, temsilcisi olduğumuz tüm tıp profesyonellerinin şiddeti kınama, savaşların ve silahlı
çatışmaların kısa ve uzun dönemdeki ağır sonuçları konusunda uyarılarda bulunma görevi
vardır.
Türk Tabipleri Birliği barıştan yana görüşünü dile getirme dışında bir şey yapmamıştır. Bu
bir suç değil, Türkiye’nin de onaylamış olduğu, dolayısıyla ilgili hakları koruma
taahhüdünde bulunduğu Avrupa ve uluslararası insan hakları anlaşmalarında yer alan
temel bir özgürlüktür.
Türkiye’deki AB delegasyonuyla yararlı görüş alışverişimizi sürdürürken en yüksek
siyasal düzeyde ivedilikle harekete geçilmesini gerekli görüyoruz. Dolayısıyla sizlere,
Türk yetkililerle her tür temasınızı kullanarak tıp etiğine ve insan haklarına koşulsuz saygı
zorunluluğunun altını çizmeniz için başvuruyoruz.
Duyarlılığımızı paylaşmakta olduğunuz inancıyla desteğiniz için şimdiden teşekkür
ediyoruz. Küresel ve Avrupa tıp topluluğu Türkiyeli meslektaşlarının yanında yer almayı
ve her hastanın yararına olmak üzere tıp etiğini savunmayı sürdürecektir.
Saygılarımla,
Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery
CPME Başkanı
Dr. Otmar Kloiber
WMA Genel Sekreteri
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Avrupa Hekimler Daimi Komitesi (CPME) Avrupa’daki ulusal hekim kuruluşlarını
temsil etmektedir. Amacımız, sağlık ve sağlık hizmetleriyle ilgili geniş bir alana yayılan
konularda proaktif işbirliği aracılığıyla tıp mesleğinin görüşlerini AB kurumlarına ve
Avrupa politikalarına ileterek katkıda bulunmaktır.
Dünya Tabipler Birliği (WMA) ulusal tabip birliklerinin küresel federasyonu olup tüm
dünyada milyonlarca hekimi temsil etmektedir. Hastalar ve doktorlar adına hareket
eden WMA sağlık hizmeti, etik, eğitim ve sağlıkla ilgili insan hakları alanlarında tüm insanlar
için en yüksek standarda ulaşılmasını hedeflemektedir.

