
ANKARA 32. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA 

Dosya no :  Esas 2018/361 

Konu        : İddianame ile yöneltilen suçlamalara karşı diyeceklerimin sunulmasıdır. 

 

Sayın Başkan, Sayın Yargıçlar, 

Türk Tabipleri Birliği’ni (TTB) ve 2016-2018 Dönemi TTB merkez Konsey Üyelerinin suç işlediklerini ileri 

süren  Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2018/12333 sayılı iddianamesine yönelik görüşlerimi 

açıklayacağım. 

İddianameyi birkaç kez değerlendirme olanağım oldu. Ne yazık ki polis tutanaklarından, fezlekeye ve 

iddianameye kadar karşımıza çıkarılan dosyanın gerçekleri yansıtmaması bir yana, özenden yoksun 

hazırlandığını ifade etmek isterim. 

İddianame ile yöneltilen suçlamaların neden asılsız olduğunu yakın tarihimizde TTB’nin müdahale ettiği 

toplumsal olaylardan örnekler vererek belirteceğim 

TTB, Hekimlik ve İnsanlık Değerlerinden Süzülen Tarihin Bizzat Kendisidir! 

Türk tabipleri Birliği 1990’lı yılların başından bugüne “Olağanüstü Durumlarda Sağlık Hizmetleri” 

konusunda enerji harcamakta, katkıda bulunmaktadır. Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri eğitimi 

vererek hekimlerin tıbbi bilgi donanımına katkıda bulunmaktan, yaşanan olağandışı durumlarla ilgili 

raporlar hazırlamaya kadar konuyla ilgili geniş bir alanda çalışmalarını sürdüren Türk Tabipleri Birliği, 

1999 yılı 17 Ağustos’unda yaşadığımız Marmara Depremi sonrası bölgede aylar boyu koordinasyon 

merkezlerini açık tutarak, yaşanan acının hafifletilebilmesi için merkez konsey üyelerinden başlayarak 

yüzlerce gönüllü üyesiyle çaba harcamış, sağlık sorunlarının çözümüne katkıda bulunmuş bir örgüttür. 

1999 yılı 12 Kasım Bolu-Düzce depremi sonrasında yine bölgede sorunların çözümüne yönelik katkısını 

sürdürmüştür. 

1999 Marmara ve Bolu depremleri ardında çok büyük acılar ve sorunlar yumağı bıraktı. Türk Tabipleri 

Birliği bu sorunların sağlık boyutunda o günlerde bölgeyle ilgili hazırladığı pek çok raporla durumu 

tespit etme ve ilgilileri uyarma görevini yerine getirmiştir. 

23 Ekim 2011’de yaşanan 600’den fazla vatandaşımızın yaşamını yitirdiği Van Erciş Depremi’nde de 

depremin gerçekleştiği gün TTB “Olağanüstü Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu” deprem bölgesine 

gelmiştir. 

TTB Heyetleri bu süreçte sağlık hizmetlerinin her aşamasında bulunmuştur. Ancak bundan daha 

önemlisi yaşanan acılara yenilerinin eklenmemesi için büyük çabalar sarf etmiş, her iki depremde de 

felaketin başka halk sağlığı sorunlarına dönüşmemesi için raporlar hazırlamış ve devletin ilgili 

kurumlarına iletmiştir. 

3 Mart 1992 yılında Türkiye Taşkömürleri Kurumu Zonguldak Kozlu Madeninde yaşanan ve 276 işçinin 

öldüğü, 13 Mayıs 2014’de Soma’da meydana gelen ve 301 işçinin yaşamını yitirdiği katliamların daha ilk 

saatlerinde TTB Heyetleri oradaydı. Heyetlerimizin bir kısmı arama kurtarma çalışmalarında 

bulunurken, bir kısmı yaralılara müdahale ederken, bir kısmı da artık her yıl binlerce işçinin katledildiği 

bu vahşet ortamının nasıl sonlandırılabileceğine yönelik çalışmalar yapıyordu, çünkü Türkiye’de işçi 

cinayetleri bir halk sağlığı sorunu halini almıştı.  Nitekim TTB-TMMOB Soma Maden Faciası İnceleme 

Raporunda, yapılan inceleme sonucunda  SOMA EYNEZ maden ocağında işyeri sağlık birimi ve 

personelinin kömür madenciliğine yönelik özel, programlı, süreklilik arz eden, gerek ulusal-



uluslararası mevzuat ve gerekse de bilimsel gerçekleri kullanarak yapılandırmış olduğu bir sağlık 

gözetiminin olmadığı saptanmış, bu faciaların bir kez daha yaşanmaması için alınması gereken 

önlemlerin neler olduğu ayrıntıları ile belirtilmiştir. 

 Yine 29 Aralık 2005 tarihinde Bursa’da bir fabrikada kilitli bırakılıp 5 kadın işçinin yanarak katledildiği, 

11 Mart 2012 tarihinde İstanbul’da Marmara Park AVM İnşaatı Şantiye çadırında yanan 11 işçiyi, 

Mecidiyeköy’de 6 Eylül 2014 tarihinde Torun Center’da 10 işçinin bir asansörde yaşamını yitirdiği işçi 

cinayetlerini görmezden gelmemiştir. 

Aynı şekilde savaşlar ve çatışmalar nedeniyle yaşadıkları yerlerden göç etmek zorunda kalan, sağlık ve 

yaşam hakları tehdit altında kalan halklar çeşitli nedenlerle TTB’nin sürekli gündeminde olmuştur. 

Suriye, Irak, Afganistan yani savaş bölgelerinden kaçarken yaşamını yitiren göçmenlerin sorunlarını 

sadece ülkemizde değil uluslararası alanda da gündem yapan bir meslek örgütüdür TTB. 

Suriye’de başlatılan savaş sonrasında Türkiye büyük bir göç dalgasının etkisine girdiği gibi aynı zamanda 

yaşanılan büyük göç nedeniyle önemli salgınlara da maruz kalmıştır. Bu süreçte 2011’de başlayan, 

2012’de devam eden 2013 yılında zirveye çıkan kızamık salgını yetkililer tarafından görülmezken bu 

sorunu gören ve rapor eden yine TTB olmuştur. Sadece o bölgedeki çocukların değil bu coğrafyadaki 

tüm çocuklar için yaklaşan büyük bir sorunu, yine bir halk sağlığı sorununu gündeme taşımıştır. 

Özellikle son 20 yıldır artan bir şekilde uluslararası enerji tekellerinin yerli ortakları ile birlikte ülkemizi 

önemli bir pazar olarak gördüklerini çok iyi biliyoruz. Yine çevreye ve insan sağlığına zarar veren sanayi 

üretimleri de önemli bir halk sağlığı sorunu halini almıştır. TTB uzun yıllardır çevre sağlığını olumsuz 

etkileyen, ya da etkileme olasılığı olan bu işletme ya da yatırımlar üzerine rapor ve değerlendirmelerini 

kamuoyuyla paylaşmaktadır. Mart 2013 yılında yayınladığımız Kaz Dağları ve Çanakkale Yöresi 

Madencilik Girişimleri Raporu, Şubat 2015 tarihinde yayınladığımız Akkuyu Nükleer Santrali Projesi ÇED 

Rapor Değerlendirmesi,23 Ağustos 2015 tarihinde 9 kişinin ölümüyle sonuçlanan Hopa Sel Felaketi 

Raporu, Dilovası Raporu, Ekim 2004 tarihli Enerjide Toplumsal Maliyet ve Temiz Yenilenebilir Enerji 

Kaynakları kitabı, Yatağanda Hava Kirliliğini Değerlendirme Raporu ve Çernobil Nükleer Kazası Sonrası 

Türkiye’de Kanser Kitapçığı çevre sağlığına yönelik başlıca çalışmalarımızdır. TTB bütün bu çalışmalarda 

sağlık açısından geri dönüşümü olmayan, hastalıklara, kazalara ve ölümlere yol açabilecek yan etkileri 

oluşturma potansiyeli taşıyan ve halk sağlığı açısından felakete davetiye çıkaran bu olguları halkımızla 

paylaşmayı bir görev olarak görmüştür. Sağlığı yönetenler ise tüm bu uyarılarımızı görmezden geldikleri 

gibi Türk Tabipleri Birliği’ni bu nedenlerle eleştirilerinin hedefine koymuşlardır. Bu çalışmalardan Kaz 

Dağları ve Çanakkale Yöresi Madencilik Girişimleri Raporu’nun giriş bölümünden bir paragrafı 

paylaşmak istiyorum. 

Eski Hint uygarlıklarında bir dönem hekimler “bütün canlıların iyiliği için çalışacakları” yeminini 

ediyorlardı. Zarar vermemek hekimlerin en temel ilkesi ve öğretisi oldu. Birlikte yaşadıkları 

insanların sağlıklarını korumak, hastalıklarını tedavi etmek ve onlara zarar gelmemesine uğraşmak, 

çevrelerinden gelebilecek tehdit ve hastalık nedenlerini belirlemek ortaya koymak ve önlemek, 

amaçları oldu. İnsanlara zarar verebilecek her şeye karşı oldular hekimler. Savaşlara, işkencelere, 

ayırımcılıklara ve ölüme. Hep yaşamı savundular. TTB’de bütün faaliyetlerinde yaşamı savunmuştur. 

TTB 12 Eylül’den bu yana dozu giderek artan, ancak Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iktidarda olduğu 

dönemde zirveye ulaşan ve yaşama geçen özelleştirmeci, bilimsellikten giderek uzaklaşan sağlık 

politikalarına karşı eleştirel yaklaşmış,  bütün toplumu kapsayan kamusal bir sağlık sisteminin hayata 

geçirilmesi için   büyük çaba göstermiştir. Burada temel bakış açısı halkın sağlık ve yaşam hakkı, 

toplumcu ve bilimsel bir sağlık sisteminin oluşturulması için mücadele etmek, hekimlik ve insanlık 

değerlerini zedeleyecek uygulamalardan uzak durmak olmuştur. TTB bu anlayışla faaliyet yürütürken 

iktidarların, sağlık alanındaki özelleştirme taraftarlarının, geleneksel ve alternatif sağlık adı altında 



halkın sağlığını istismar edenlerin ve bu alanda halkı sömürenlerin hedefi olmuştur. TTB tüm baskılara 

karşın, toplum yararına olan  koruyucu sağlık, aşı, işçi sağlığı, kadın ve bebek sağlığı, modern ve 

toplumcu tıp, sağlıkta eşitlik, ulaşılabilirlik, nitelikli  parasız sağlık önerilerinden ve taleplerinden 

vazgeçmemiştir.. TTB eski başkanlarından Dr. Füsun Sayek’in dediği gibi TTB halk sağlığına köprü 

olmuştur. 

Buraya kadar TTB tarihinden çok kısa alıntılar aktardım. Tüm bu örneklerde görüldüğü gibi TTB tüm 

faaliyetlerinde halkın sağlığını öncelemiş devleti ve sağlık alanını yönetenlerin sağlık politikalarına karşı 

eleştirel yaklaşmıştır. Bu nedenle TTB adeta hedef haline getirilmiştir. 

Dr. Bülent Nazım Yılmaz… 

Bu bölümde kısaca kendimden söz edeceğim. Ancak önce ailemden kısaca söz edeceğim. Çünkü 

emniyet ve savcılık soruşturmalarında ailelerimizin de araştırıldığını öğrendik. 

Babam Mehmet Yılmaz Adıyaman’lıdır. Ankara Üniversitesi Zıraat Fakültesi mezunu olduktan sonra 

ülkenin dört bir yanında yoksul köylülerin insanca yaşaması için emek verdiğini, onlarla yatıp kalktığını 

biliyorum.  

Annem Aysel Yılmaz Kars’lıdır Erzurum Nene Hatun Öğretmen Okulu mezunudur. Ülkenin birçok ilinde 

çocukların iyi bir eğitim almasının mücadelesini vermiştir. Ailemden aldığım temel öğreti insanları 

ezmemek, ayrımcı olmamak, paylaşımcı ve dayanışmacı olmaktır. 

1993 yılında Tıp Fakültesi’ni bitirdikten sonra Eskişehir’e eş tayiniyle geldim. Eskişehir’in ilçelerinde, 

köylerinde sağlık ocaklarında, ambulanslarda, acil servislerde çalıştım. 26 yıllık meslek hayatımda hiç 

yönetici olmadım. Çalıştığım kurumlara gelen insanlarla sıcak ilişkiler geliştirmeye çaba gösterdim, 

onlarla konuştum. Hastalarımın ve çalışma arkadaşlarımın haklarına hep duyarlı olmaya çaba 

gösterdim. 

Ben iyi hekimlik yapmaya çalıştım ve hala çabalıyorum. Hocalarımın katkılarını ve emeklerini hiç 

unutamam. Ancak bana iyi hekimliği öğreten temel kurum 1993 yılında kapısından girdiğim Türk 

Tabipleri Birliği’dir. Hekimlik değerlerinin insanlık değerlerinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu, 

eşitliğin, barışın, özgürlüğün sağlık alanının olmazsa olmazları olduğunu TTB’den öğrendim. 2016 

yılında TTB Merkez Konseyi üyesi seçildim, bugün TTB Genel Sekreterliği görevini yürütüyorum. Bu 

görevimin yarınlara devredeceğim en büyük onurlarımdan biri olduğunu düşünüyorum. 

İddianamede birçok kez TTB bazı örgüt ve siyasal partilerle ilişkilendirilmeye çalışılmış ve onlardan 

talimat aldığı ifade edilmiş.  Türk Tabipleri Birliği hiçbir siyasal kalıba sokulamayacak ve hiçbir 

kurumdan talimat alması  söz konusu olamayacak  bir örgüttür. 

TTB Merkez Konsey’ini oluşturan ekibin de en önemli özelliği bağımsızlığa ve özgürlüklerine 

tutkunluklarıdır. Unutmayın ki bu ekibin içerisinde Türkiye akademisinin çok başarılı akademisyenleri 

ve hekimleri bulunmaktadır. Öte yandan 1928’den itibaren Etıbba Odaları adıyla, 1953 yılından bu yana 

ise Türk Tabipleri Birliği olarak hekimlere ve topluma karşı sorumluluğunu yerine getiren TTB’nin siyasi 

partilerin  hepsinden köklü ve eski olduğu unutulmamalıdır. 

Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur  

Türk Tabipleri Birliği kuruluşundan bu yana savaşların karşısında yer almış, savaş aygıtlarına ve 

silahlanmaya karşı mücadele yürütmüştür. Bir hekim örgütünün savaşlara karşı barışı savunması kadar 

doğal bir tutum olabilir mi?  



Eğer bir ülkede yaşamı savunması gereken hekim örgütlülüğü görevini yapmıyorsa, barışı 

savunmuyorsa, savaş bir halk sağlığı sorunu değildir diyorsa o ülkenin yazarları, yargıçları, işçileri işte o 

zaman bu meslek örgütünden yüz çevirmeli ve böyle bir meslek örgütünü eleştirmeli  ve böyle bir 

meslek örgütünden utanç duyduklarını söylemelidirler. 

Hekimler için savaş, tüberküloz, kızamık gibi sosyal ve politik bir hastalık halidir. Suriye’de yaşanan 

savaşta yüzbinlerce insan silahlı çatışmalarda öldürülürken, binlerce bebek, çocuk, gebe, yaşlılar göç 

yollarında, insana onuruna yakışmayan kamplarda salgınlarda yaşamını yitirdiler. Bir hekim olarak, 

hekim örgütünün yöneticisi olarak kimse bizim bu vahşi tabloya sesiz kalmamızı beklememelidir. 

Türk Tabipleri Birliği eşitliğin, özgürlüğün, barışın ve demokrasinin olmadığı topraklarda sağlıklı bir 

toplumun varlığının olanaksız olduğunu çok iyi bilmektedir ve bu gerçekler üzerinden tutumunu 

belirlemektedir..  

Türk Tabipleri Birliği tarihi bunun örnekleriyle doludur. 26 Nisan 1986’da Çernobil Nükleer faciası 

yaşandığında ülkemizde bakanlar, bürokratlar, tüccarlar faciayı önemsiz göstermenin telaşındayken 

TTB yöneticilerinin başını çektiği hekimler bir yandan gerçekleri toplumla paylaşmış bir yandan da 

efsane başkanımız Prof. Dr. Nusret Fişek’in başını çektiği bir oluşum Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve 

Çevre İçin Hekimler Derneği’ni kurmuşlardır. 

Günümüzde dünyada siyaset, gerçekleri toplumdan gizleme ve sanal gerçekleri topluma gerçekmiş gibi 

gösterme becerisi üzerinden yapılmaktadır. Bu siyaset tarzı halkı tehdit eden gerçekleri ne yazık ki 

toplumun gözünden kaçırmaktadır. Böyle olunca da patronların kar hırsının kurbanı olan binlerce işçi 

ölümü, çevre felaketleri, bebek ölümleri, toplum sağlığını tehlikeye atan sağlık politikaları neredeyse 

doğal olarak kabul edilmektedir. Türk Tabipleri Birliği ise bu durumun halk sağlığını nasıl tehdit ettiğini 

toplumla paylaşma çabasındadır. Aslında “savaş bir halk sağlığı sorunudur” anlayışının ve açıklamasının 

özü budur. 

Sayın Mahkeme Başkanı, Sayın Yargıçlar, 

Mahkemeniz tarafından kabul edilen iddianame ile hakkımızda Türk Ceza Kanunu’nun 216/1 

maddesinde yer alan Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme ve 3713 sayılı Terörle Mücadele 

Kanunu’nun 7/2 maddesinden cezalandırılmamız istenmektedir.  

Türk Tabipleri Birliği’nin ve benim faaliyetlerimin özü toplumun tüm kesimlerinin sağlık ve yaşam 

hakkını savunmak olarak özetlenebilir. Aslında yukarıdaki aktarımlar bunun özetidir. Böyle bir anlayışın 

halkı kin ve düşmanlığa sevk etmesi mümkün değildir. O nedenle bu suçlamayı kabul etmem mümkün 

olmadığı gibi yaptığımız işin doğasına da aykırıdır. 

Terör örgütü propagandasına gelince yaşamım boyunca tek propagandasını yaptığım örgüt Türk 

Tabipleri Birliği olmuştur. Yöneticisi olayım ya da olmayayım TTB tarihi itibarıyla bu propagandaya layık 

bir örgüttür. 

İfademi sizleri Temmuz 2006 tarihine götürerek bitireceğim. 2006 yılının Temmuz ayında İsrail 

tarafından Beyrut günlerce bombalandı. Beyrut’un doğusunda hastaneler, okullar ve yaşam alanları 

yerle bir edildi. Misket bombalarıyla yüzlerce Beyrutlu yaşamını yitirdi. Türk Tabipleri Birliği bu süreçte 

sesini çıkaran çok az sayıda örgütten biriydi. Türk Tabipleri Birliği Heyeti 30 Eylül-4 Ekim 2006 

tarihlerinde Suriye ve Lübnan’a gitti. Bölgede yaşanan savaş ve şiddetin halkın sağlık hakkına verdiği 

zararları yerinde gördü, raporladı ve dünyayla paylaştı. 

O heyetteki arkadaşlarımız barışa giden yolun sağlıktan geçtiğini ve hekimlerin doğal barış elçisi 

olduklarını biliyorlardı, bu gerçekliği hiç unutmuyoruz. Saygılarımla 



         Dr. Bülent Nazım Yılmaz 


