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Re. Urgent call for the release of Professor Şebnem Korur Fincancı, President of the Turkish 
Medical Association (TMA) from arbitrary detention and indictment.  
  

Dear Foreign Secretary,  

  

I am writing to you on behalf of the British Medical Association to draw your attention to the 

worrying case of our Turkish colleague, Professor Şebnem Korur Fincancı, President of the Turkish 

Medical Association (TMA), who has been arbitrarily detained since 26 October 2022. I urge you to 

make representations to the Turkish Government to call for her immediate release and for the 

Government to respect the independence of the TMA.  

  

Professor Fincancı was arrested after she publicly called for an independent investigation into the 
alleged use of chemical weapons by the Turkish military in Northern Iraq during a live TV interview 
on 19 October 2022. The Ankara 3rd Criminal Court ordered her arrest on charges of “spreading 
propaganda for a terrorist organisation.”   
  

We work regularly with Professor Fincancı in the framework of the activities of the World Medical 

Association (WMA), of which both our organisations are members. She participates in WMA’s 

activities as an anti-torture expert and qualified physician with long-standing commitments to 

human rights and the ethical values of our profession.  

  

Launching a criminal investigation against Professor Fincancı simply because she called for an inquiry 

into allegations of the use of banned weapons violates her right to freedom of expression and 

contravenes the Turkish authorities’ duty to protect human rights in accordance with its 

international commitments. It also threatens to violate fundamental principles of medical 

impartiality and neutrality: the binding obligation on doctors and other health professionals to focus 

on health and wellbeing beyond narrow partisan interests.  

  

The Ankara Prosecutor General’s Office has since taken further action against the TMA, and on 30 
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October, initiated legal proceedings to dismiss TMA Council Members, for their actions or 

statements in favour of “terrorist organisations”.   

In response to Professor Fincancı’s ongoing detention and indictment, UN human rights experts have 

urged Turkish authorities to stop using counter-terrorism legislation to discredit and intimidate 

human rights defenders and groups. In their recent statement, the UN Special Rapporteurs have said 

that such attacks “interrupt vital human rights and medical work” and “undermine the rule of law 

and encroach upon fundamental freedoms and democratic values”. The UN have called for the 

immediate and unconditional release of Professor Fincancı and for an end to the incessant judicial 

harassment and targeting that she has been subjected to for her legitimate human rights activities. 

The BMA joins these calls and condemns any attempts to remove her from post as the President of 

the TMA.   

  

We have worked for decades with the TMA and have enduring respect for its commitment to 

healthrelated human rights. Yet the Turkish Government has repeatedly threatened its integrity. 

These threats form a consistent part of the Government’s attempt to undermine Turkish civil society 

more broadly. In October 2020, the WMA adopted unanimously a Resolution calling for the TMA’s 

protection as a national independent association and as the main representative body of all 

physicians in the country.  

  

These deliberate acts of coercion by the State authorities against the medical profession in Turkey 

are a matter of grave concern for the global health and human rights community. We believe that an 

intervention on your part with the Turkish authorities in support of Professor Fincancı and for the 

independence of TMA would make a difference and usefully contribute to the safeguarding of 

international ethical standards of the medical profession. It would also send a clear message on the 

importance of upholding human rights and fundamental freedoms in all circumstances and in 

accordance with international human rights standards and instruments ratified by Turkey.  

  

We thank you in advance for your prompt action.  

  

Yours sincerely,  

 
  

Dr Latifa Patel  

Chair of BMA Representative Body   
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Sayın James Cleverly 

Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı 

King Charles Street 

London 

SW1A 2AH 

 

E-posta ile gönderilmiştir 

 

10 Kasım 2022 

 

İlgi: Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın keyfi tutukluluğunun ve 
suçlanmasının sona erdirilmesi için acil çağrı. 
 

Sayın Dışişleri Bakanı, 

 

Size, 26 Ekim 2022 tarihinden beri keyfi bir şekilde hapishanede tutulan, Türk Tabipleri Birliği (TTB) 

Başkanı, Türk meslektaşımız Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın endişe verici durumuna dikkatinizi 

çekmek için Britanya Tabipler Odası adına yazıyorum. Kendisinin derhal serbest bırakılması ve 

Türkiye Hükümetinin, TTB’nin bağımsızlığına saygı göstermesi konusunda sizi, Hükümet ile temasa 

geçmeye davet ediyorum. 

 

Prof. Dr. Fincancı, 19 Ekim 2022 tarihinde bir televizyon canlı yayınında verdiği röportajda Türk 

ordusunun Kuzey Irak’ta kimyasal silah kullandığı iddiaları üzerine bağımız bir soruşturma 

yürütülmesi için açık çağrıda bulunmasının ardından tutuklandı. Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi 

“terör örgütünün propagandasını yapmak” suçlamasıyla kendisinin tutuklanmasına karar verdi. 

 

İkimizin de kurumlarının üyesi olduğu Dünya Tabipler Birliği (DTB) etkinlikleri çerçevesinde Prof. Dr. 

Fincancı ile düzenli olarak çalışmalarda bulunuruz. Kendisi, mesleğimizin etik değerlerine ve insan 

haklarına uzun süredir bağlı olan bir işkence karşıtı uzman ve deneyimli hekim olarak DTB’nin 

etkinliklerine katılmaktadır. 

 

Yasaklanmış silahların kullanıldığı iddialarına yönelik bir araştırma yapılması çağrısında bulundu diye 

Prof. Dr. Fincancı’ya karşı adli soruşturma başlatılması kendisinin ifade özgürlüğünü ihlal etmekte ve 

Türkiye’nin uluslararası bağlılıkları gereği Türk makamlarının insan haklarını koruma görevleriyle 

uyumsuzluk göstermektedir. Bu adli soruşturma ayrıca, hekimler ve diğer sağlık çalışanlarının dar 
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partizan çıkarların ötesinde sağlığa ve esenliğe odaklanmalarını gerektiren bağlayıcı sorumluluklarını, 

yani tıp mesleğinin temel ilkeleri olan tarafsızlığı ve bağlı olmamayı ihlal etme tehlikesini 

taşımaktadır. 

 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu olayların ardından TTB’nin daha da fazla üzerine giderek 30 Ekim 

tarihinde, TTB Merkez Konsey üyelerini görevlerinden uzaklaştırmak için “terör örgütü” lehine 

eylemlerde ya da açıklamalarda bulunmak suçlamasıyla hukuki süreç başlatmıştır. 

 

BM insan hakları raportörleri, Prof. Dr. Fincancı’nın devam eden tutukluluğu ve suçlanmasına tepki 

olarak Türk makamlarını, terörle mücadele kanununu insan hakları savunucuları ve gruplarını 

itibarsızlaştırmak ve yıldırmak amaçlı kullanmaktan vazgeçmeleri için çağrıda bulunmuştur. Kısa süre 

önce yaptıkları açıklamada BM Özel Raportörleri bu saldırıların Prof. Dr. Fincancı’nın “insan hakları ve 

tıp ile ilgili hayati önemdeki işlerinin sekteye uğratılması” amacı taşıdığını ve “hukukun üstünlüğünün 

altını oyduğunu ve temel özgürlüklerle demokratik değerleri çiğnendiğini” belirtmişlerdir. BM, Prof. 

Dr. Fincancı’nın derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması ve kendisinin meşru insan hakları 

mücadelesi sonucunda sürekli olarak maruz bırakıldığı hedef gösterme ve yargı eliyle yıldırma 

çabalarına bir son verilmesi çağrısında bulunmuştur. BTB bu çağrılara katılmakta ve kendisinin TTB 

Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına dönük tüm girişimleri kınamaktadır. 

 

Onlarca yıl boyunca TTB ile birlikte çalıştık ve TTB’nin sağlıkla ilgili insan hakları konusunda gösterdiği 

çabalara uzun süredir saygı duyuyoruz. Ne var ki Türkiye hükümeti tekrar ve tekrar TTB’nin duruşuna 

karşı tehditkar tavır sergilemiştir. Bu tehditkar tavır Türkiye sivil toplumunun altını oymaya dönük, 

Hükümet’in daha kapsamlı olan girişimlerinin süreğen bir parçasını oluşturmaktadır. Ekim 2020 

tarihinde DTB oybirliği ile kabul ettiği bir kararda TTB’nin bağımsız ulusal bir birlik ve ülkedeki tüm 

hekimleri temsil eden asıl örgüt olarak korunması çağrısı yapmıştır. 

 

Türkiye’de tıp mesleğine karşı devlet makamlarının kasıtlı olarak gösterdiği bu baskı eylemleri küresel 

sağlık ve insan hakları toplulukları için derin bir endişe konusudur. Prof. Dr. Fincancı’nın ve TTB’nin 

bağımsızlığının desteklenmesi için Türk makamları nezdinde tarafınızca yapılacak girişimlerin bir fark 

yaratacağına ve tıp mesleğinin uluslararası etik standartlarının korunmasına olumlu bir katkı 

sunacağına inanıyoruz. Yapacağınız girişimler ayrıca, Türkiye’nin altına imza atmış bulunduğu 

uluslararası insan hakları standartları ve araçlarıyla uyumlu biçimde, her koşul altında insan 

haklarının ve temel özgürlüklerin korunmasının önemine dair açık bir mesaj göndermiş olacaktır. 

 

Hızla harekete geçeceğiniz için şimdiden teşekkürlerimizi sunarız. 

 

Saygılarımla, 

 
Dr. Latifa Patel 

BTB Temsilciler Kurulu Başkanı 
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