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I-22 Amerikan Tabipler Birliği Son Karar 1003: ATB, İnsan ve Mesleki Hakları  İhlal Edilen  Türkiye’de 

Tutuklu  Türk Hekimleri İçin Desteğini İlan Eder. 

 

Taraf: Amerikan Halk Sağlığı Hekimleri Birliği 

 

Kasım 2022, Delegeler Meclisi Kararı: “ATB Yönetim Kurulunun Eyleme Geçmesi İçin Başvuru” 

 

Gerekçe: ATB, “hastalarının sağlığını iyileştirmek için gösterdikleri insani çabalarının sonucu  tutuklanan  

ya da işkenceye maruz bırakılan hekimlere” çok uzun süredir desteğini bildirmiştir  (1) ve 

 

Gerekçe: ATB sağlık hizmetleri politikası gereği “karışıklık içindeki ülkelerde… uygun kuruluşları yaşanan 

kaygıları ülke hükümetine iletmesi için teşvik eder; ve uygun uluslararası sağlık örgütlerinden bu 

ülkelerdeki sağlık hizmetinin, tıp eğitiminin ve sağlık çalışanlarının durumunu takip etmesini talep eder” 

(2) ve Gerekçe: Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Türk silahlı 

kuvvetlerinin Irak Kürdistan Bölgesinde kimyasal silah kullanmış olma ihtimaline dönük ileri sürülen 

iddialar için bağımsız bir soruşturma yürütülmesi talebini dile getirmesi üzerine, 26 Ekim 2022 tarihinden 

beri tutuklu bulunmaktadır (3) ve 

Gerekçe: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “terör örgütü” lehine eylemlerde ve açıklamalarda 

bulundukları gerekçesiyle Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerini görevlerinden almak amacıyla 

hukuki süreç başlatmıştır. (3) 

 

Bu sebeplerle aşağıdaki Kararlar alınmalıdır: 

1. ATB’nin yeniden onayladığı H-65.991 no’lu karar: “Hekimlerin Ağır Siyasi Baskılara Maruz 
Bırakılması ve Hekimlerin İnsan Hakkı İhlali Süreçlerine Müdahil Olması” ve H-65.994 
no’lu karar: “Karışıklık İçindeki Ülkelerde Sağlık Hizmeti” [Delegeler Meclisi politikasının 
yeniden onaylanması] ve 

2. ATB, haksız yere tutuklanmış sağlık çalışanlarının serbest bırakılması ve Türk Tabipleri 
Birliği’nin bağımsızlığının korunması için gösterilen çabalarda [Eyleme Geçme Yönergesi] 
Dünya Tabipler Birliği’ndeki (DTB) delegasyonunun DTB’ye destek sunmasını önerir ve 

3. ATB’nin kaygılarını dile getirmek için ATB Başkanı, ABD Dışişleri Bakanı’na yazacak ve 
Türk sağlık çalışanları ve Türk Tabipleri Birliğinin bağımsızlığı lehine Bakan’ın müdahil 
olmasını talep edecektir [Eyleme Geçme Yönergesi]. 
 
Atıflar 
 
1. H-65.991:  “Hekimlerin Ağır Siyasi Baskılara Maruz Bırakılması ve Hekimlerin İnsan 

Hakkı İhlali Süreçlerine Müdahil Olması”  H-65.991 (son değişiklik2015): 
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ATB, (1) göz altında ve mahkumiyette işkence ve diğer zalimane, insanlık dışı ya da 
aşağılayıcı muamele veya cezalar konusunda hekimler için kılavuz olan 1975 tarihli 
Dünya Tabipler Birliği Tokyo Bildirgesini onayladığını tekrar eder; (2) göz altında ve 
mahkumiyette bireylerin işkence ya da insanlık dışı muamele görmesinde ve ceza 
almasında hekimlerin katılımına karşı durur; (3)  hastalarının sağlığını geliştirmek için 
gösterdikleri insani çabalar gerekçesiyle mahkumiyet ve işkenceye maruz bırakılan 
hekimlerin yanında olduğunu bildirir. 
 

2. H-65.994: Karışıklık İçindeki Ülkelerde Sağlık Hizmeti 
 
ATB, (1) ülkelerindeki doğal afetler ya da askeri çatışmalar sebebiyle tehdit altında 
bulunan sivillere, uygun yardım kuruluşları aracılığıyla besin, ilaç ve tıbbi gereç 
teminini destekler; (2) karışıklık içindeki ülkelerde hekimlerin, tıp öğrencilerinin ve 
diğer sağlık çalışanlarının ortadan kaybolmaları durumunda hasta ve yaralıların 
yeterli tedavi alamaması ile ilgili endişelerini dile getirir; (3) uygun örgütlerin bu 
kaygıları, ilgili ülke hükümetlerine, iletmesi için çağrıda bulunur; (4) uygun 
uluslararası sağlık örgütlerinden bu ülkelerdeki sağlık hizmetlerinin, tıp eğitiminin ve 
sağlık çalışanlarının durumunu takip etmesini, bulgularını dünya sağlık topluluğu ile 
paylaşmasını ve bu sorunların giderilmesi  adına gösterilen çabaların desteklenmesini 
talep eder. 
 

3. 04.11.2022 tarihinde DTB tarafından gönderilen e-posta 
 
Gönderen: Dünya Tabipler Birliği <communications@wma.net> 
Tarih: 04 Kasım 2022, Cuma, 12:17 
Konu: Şebnem Korur Fincancı ve Türk Tabipler Birliğine Destek 
 
Sayın Meslektaşlarım, 
Bu emaille Türk Tabipleri Birliği’nin ve üyelerinin karşı karşıya bulunduğu hayati 
tehlikeler ile ilgili son gelişmeler konusunda kısa bir güncelleme sunmak isterim: 
 

 Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Türk 
silahlı kuvvetlerinin Irak Kürdistan Bölgesinde kimyasal silah kullanmış olma 
ihtimaline dönük ileri sürülen iddialar için bağımsız bir soruşturma 
yürütülmesi talebini dile getirdiği 19 Ekim 2022 tarihli Almanya’daki bir canlı 
televizyon röportajı üzerine 26 Ekim 2022 tarihinden beri tutuklu 
bulunmaktadır. Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi “terör örgütü propagandası” 
suçlamasıyla tutuklanmasına karar vermiştir. Hakkındaki iddianamenin kabul 
edilip edilmeyeceğinin belli olacağı duruşma tarihi henüz bilinmemektedir. 

 Buna paralel olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 30 Ekim tarihinde, “terör 
örgütü” lehine eylemlerde ve açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle Türk 
Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerinin görevlerinden alınması  lehinde  
hukuki süreç başlatmıştır. 

about:blank
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Şebnem’i ve TTB’yi en iyi şekilde desteklemek amacıyla ne tür eylemlerin gerekli olduğu 

konusunda TTB ile yakın iletişim içindeyiz ve onların yönlendirmelerini bekliyoruz. Küresel 

sağlık ve insan hakları örgütleri (İnsan Hakları için Hekimler [PHR], Uluslararası Af Örgütü. 

Avrupa Hekimler Daimi Komitesi [AHDK], İşkence Mağdurları için Uluslararası Rehabilitasyon 

Konseyi [IRCT]) harekete geçmiş durumdadır. Dün PHR, TTB’nin ve avukatının katılımıyla 

savunuculuk adına yapılabileceklerin tartışıldığı çevrimiçi bir toplantı organize etmiştir. 

Alınan kararlardan biri konu ile ilgili bilgilerin geniş çapta yaygınlaştırılması ve aynı zamanda 

karar vericilere iletilerek  Türk hükümeti üzerinde baskı kurmaktır.  Bu sebeple: (1) 

Şebnem’in tutukluluğu ve TTB’nin karşısındaki tehditler ve (2) Türkiye’de hekimler 

üzerinde uygulanan baskılara bir son vermeleri yönünde Türk makamları nezdinde 

girişimlerde bulunmaları için ülkelerinizdeki yetkililerle temasa geçmenizi rica ediyoruz. 

Bu amaçla şu örnek mektubu ya da bir kısmını dilediğinizce kullanabilirsiniz. 

Sizin tarafınızdan gerçekleştirilen her eylem konusunda beni bilgilendirmenizi rica ederim. 

Şimdiden çok teşekkür eder ve saygılarımı sunarım. 

Clarisse Delorme 

Dünya Tabipler Birliği 

13A chemin du Levant 
F-01210 Ferney-Voltaire 
Tel: +33 450 40 75 75 

www.wma.net 

 

 

Daha fazla bilgi için: Dr. Todd L Sack (AAPHP): tsack8@gmail.com 
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