
ANKARA 32. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA                                                 

Dosya no :  Esas 2018/361 

Konu        : İddianame ile yöneltilen suçlamalara karşı diyeceklerimin sunulmasıdır. 

 

Sayın Heyet, 

30 Ocak 2018 günü, savaşın bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirten 24 Ocak 2018 tarihli 

açıklamamız nedeniyle Türk Tabipleri Birliği Yöneticisi 10 arkadaşım ile birlikte gözaltına 

alındık. Üç üye beş, sekiz üye ise yedi gün gözaltında tutulduk. Öncesinde Savcılığa giden 

avukatlarımız, bir soruşturma varsa ifade vermeye hazırız demesine rağmen! 

Gözaltı sonrasında Savcı tarafından bize 24 Ocak 2018 tarihli açıklamamız nedeniyle 

suçlandığımız belirtildi ve diyeceklerimiz soruldu. Biz de bu açıklamanın neden suç 

olmadığını aktardık.  

Ancak İddianame elimize gelince, 1 Eylül 2016 günü Dünya Barış Günü’nde yaptığımız 

açıklama nedeniyle de ayrıca suçlandığımızı öğrendik. Şimdi, hazırlık aşamasında bize 

sorulan ve sorulmayan her iki açıklamanın neden herhangi bir suçu oluşturmayacağına 

ilişkin düşüncelerimi sizlere aktaracağım.   

 

Savaş, Göç ve Sağlık 

Sözlerime, Türk Tabipleri Birliği’nin uzun yıllar Başkanlığını yapmış Sevgili Dr. Füsun 

Sayek’in  20 yıl önce 6 Aralık 1998’de yaptığı bir konuşmasından alıntı ile başlamak 

istiyorum (Tıp Dünyası, 15 Aralık 1998, Sayı: 31): 

“Biz hekimiz. Dünyayı daha yaşanılır bir yer yapmayı sorumluluk olarak görüyoruz. 

... Biz sağlıkçıyız. Yoksulluğun, acının, eşitsizliklerin en yakın tanıklarıyız… Biz hekimiz… 

Yalnızca bize gelen hastalarımıza değil, parçası olduğumuz toplumu sağlıklı tutmaya 

adamışız kendimizi. Onun için buradayız. Biz hekimiz…  

Evet, benim mutlu bir hekim olabilmem toplumun sağlığına, sağlık da bazı koşullara bağlı. 

Bunlara sağlığın belirleyicileri deniyor. Nedir bunlar? Önce barış diyor Dünya Sağlık Örgütü. 

Barış yoksa, şiddet egemense sağlıklı ve varlıklı olmak yalnızca bir avuç tacirin hakkıdır.”  

 “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” açıklamamız, sağlığın belirleyicilerinden birinin de 

içinde yaşanılan çevre olduğundan hareketle, ülkemizin de içinde bulunduğu coğrafi 

bölgede yaşanan askeri hareketlilikleri ve bu çerçevede ortaya çıkan göç sorununu dikkate 

alarak, fiziksel, ruhsal, sosyal ve çevresel sağlık açısından savaşın insanda ve toplumda 

oluşturabileceği sonuçlara dikkat çekmekte ve barış iklimine sahip çıkmanın önemine 

vurgu yapmaktadır. Tıpkı 20 yıl önce Sevgili Başkanımızın açıklamasında vurguladığı gibi. 

Davaya konu olan açıklamamızı yaptığımız tarihten yaklaşık bir yıl önce de, 21 Ocak 2017 



tarihinde İstanbul Tabip Odası tarafından düzenlenen panelin başlığı “Savaş Bir Halk Sağlığı 

Sorunudur” idi.  

 

 

 

Türk Tabipleri Birliği olarak Dünya Tabipler Birliği ile birlikte 26-27 Şubat 2016 tarihlerinde 

İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz sempozyumun adı ise “Savaş, Göç ve Sağlık: Hekimler Ne 

Yapmalı?” olarak belirlenmişti.  

 

                           

 

Ayrıca, Şubat 2016 tarihinde Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu tarafından “Savaş, Göç 

ve Sağlık” başlıklı kitapçık hazırlanmıştır. Kitapçıkta Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 

tarafından kaleme alınan Önsöz, komşu ülke Suriye’de 2010 yılından beri yaşanan savaşın 

milyonlarca insanı yerinden ederek ciddi bir nüfus hareketine neden olduğu saptaması ile 

başlamakta, “Savaşların olmadığı, insanların huzur ve barış içinde yaşadığı bir dünya 

umuduyla…” ifadesiyle bitmektedir. 

 

Sağlıklı Yaşam Hakkı ve Hekimlik Değerleri   



Evet, biz sağlıklı bir toplumu savunduğumuz için barış diyoruz ve “O gün gelsin neşemiz 

tazelensin de gör / Dünyayı hele sen bir barış olsun da gör” diyen şair Melih Cevdet Anday 

gibi.  

Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlık, yalnızca hastalık ya da sakatlığın yokluğu değil, 

bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik durumu olarak tanımlanmaktadır. Bu 

ifadeden de anlaşılacağı gibi, sağlık sadece klinik düzeyde tanımlanmaz. Hastalıkların 

tedavisi kadar, sağlığın çevre koşullarıyla, yaşadığımız ortamla ilişkisinin her fırsatta 

vurgulanması önemlidir. Bu bağlamda gündeme gelen sağlığın sosyal belirleyicileri 

yaklaşımı, çoğu zaman bireyin kontrolü altında olmayan, ekonomik, sosyal ve çevresel 

etmenler nedeniyle gelişen sağlık sorunlarını ortaya koyar. Sağlığın sosyal belirleyicileri, 

sağlığı ve iyi olma halini etkileyen temel etmenler olarak bilinir; bunlar doğduğumuz, 

büyüdüğümüz, yaşadığımız, çalıştığımız ve yaşlandığımız koşullardır. Bu koşullar genellikle 

hastalıkların doğrudan nedeni değildir; ancak hastalıklara yol açan “nedenlerin nedeni” 

olarak tanımlanır (Marmot, 2011). Burada sağlığın belirleyicilerinin, bireysel düzeyden 

başlayıp sosyal, ekonomik ve politik düzeye kadar geniş bir yelpazede ele aldığı 

görülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü, bir toplumda sağlık düzeyinin %55’inin sosyal koşullar 

tarafından belirlendiğini bildirmektedir (Human Impact Partners, 2011). Bu da bize, 

sağlığın önemli bir kısmının sağlık hizmetleri ya da kişisel faktörlerle değil, toplumsal 

yaşam ile ilgili olduğunu göstermektedir.  

Dünya Tabipler Birliği’nin 2015 yılında gözden geçirilmiş 3. baskısı yayımlanan Tıp Etiği 

Elkitabı, tıbbın bugün her zamankinden fazla oranda toplumsal bir etkinlik olduğunu 

belirtir. Aynı kitapta, toplum ve fiziksel çevresinin hastaların sağlığı için önemli etmenler 

olduğu, genel olarak hekimlik mesleği ve bireysel olarak hekimlerin toplum sağlığında, 

sağlık eğitiminde, çevrenin korunmasında önemli rol üstlendiği vurgulanır. Dünya Tabipler 

Birliği’nin “Sağlığın Geliştirilmesi Üzerine Açıklama”sında belirttiği gibi, “Tıp mesleğini 

uygulayanlar ve onların meslek birlikleri, her zaman hastaları için en iyisi yönünde eylemek 

biçiminde ahlaki bir ödeve ve mesleki yükümlülüğe sahiptirler ve bu yükümlülük toplum 

sağlığını güvenceye almak ve geliştirmeye çalışmakla birlikte değerlendirilmelidir.” 

Türk Tabipleri Birliği’nin Yasa ile tanımlanmış olan temel görevleri arasında, halkın sağlığını 

koruma ödevi de bulunmaktadır. Türk Tabipleri Birliği, evrensel ve yerel hekimlik 

tarihinden süzülüp gelen birikim nedeniyle açıklamalarında tüm politik karar ve 

tutumlardan bağımsız olarak, ülkemizde ve dünyada sağlığı tehdit eden bütün durumların 

ortadan kaldırılmasını talep etmektedir. Aynı zamanda da, sağlık sorunlarına yönelik 

mesleki, toplumsal bir bilgilendirme, uyarma işlevini yerine getirmeye çaba 

göstermektedir. 

Evrensel insan hakları ve hekimlik belgelerine uygun faaliyetlerin, Türk Tabipleri Birliği’nin 

amaçları içinde olduğu tartışmasızdır. Türk Tabipleri Birliği’nin evrensel hekimlik ilkelerine 

sahip çıkması toplum sağlığının teminatlarındandır. Bu bakımdan meslek örgütümüzün 

öteden beri savunduğu sağlıklı olma hakkının korunması ve sağlık sorunlarının 



önlenmesine ilişkin açıklama yapması, yasa ve evrensel hekimlik ilkeleri ve bildirgeleri ile 

verilmiş olan görevin yerine getirilmesi niteliğindedir.   

Hekimler olarak en temel görevimiz sağlıklı bir yaşam hakkını savunmaktır. Hekimler, 

hiçbir ayrım gözetmeksizin insanların hastalıklardan, yaralanmalardan korunması, 

hastalıklarının tedavi edilmesi, hastalıkların yarattığı acıların dindirilmesi için çaba 

harcarlar. Mesleki değerler ve yükümlülükler, hekimlere, insanların ve toplumların 

sağlığına zarar veren temel nedenlerin ortaya konması noktasında önemli sorumluluklar 

yüklemektedir. Bu kapsamda savaş ve çatışmaların nedeni olabilecek etmenlerin ortadan 

kaldırılmasına yönelik çabalar, sağlıklı bir yaşamın oluşturulmasında çok değerli katkılar 

sunar. Hekimliğin mesleki değerleri doğrultusunda gösterilen bu çabalar sırasında, 

hekimlik uygulamalarının gündelik politikaların aracı haline getirilmemesi özellikle 

gözetilmelidir. Bu çerçevede ele alınması gereken “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” 

açıklamamız, yalnızca belirli bir zaman ve yerdeki değil, bütün çatışma ortamlarının halk 

sağlığına olumsuz etkilerine dikkat çeken akademik çalışmalar ile de kanıtları ortaya 

konmuş evrensel bir bilgiyi içermektedir.  

İnsanlık tarihi boyunca savaş ve silahlı çatışmalar, tartışmaların, eleştirilerin konusu 

olagelmiştir. Hekimlerin yanı sıra, felseficiler, hukukçular ve pek çok alandan insan bu konu 

üzerine düşüncelerini ifade etmiş; barışın sağlanması ve silahlı güç kullanımının ortadan 

kaldırılması için eleştirel düşünce ve yaklaşımlar içinde olmuştur. İçinde bulunduğumuz 

dünyada çok sayıda çatışma bölgesindeki insanlık dramları karşısında tüm insanlığın 

gerçekte ve kesintisiz bir biçimde barış içinde yaşayabilmesi için, eleştirel düşüncelerin 

önemi ve bu düşüncelere duyduğumuz ihtiyaç açıktır. 

Türk Tabipleri Birliği de kurulduğu günden bu yana, savaşlara karşı çıkmış, barışı 

savunmuştur. TTB bu açıklamalarını ülkemizin yakınında ya da uzağında ortaya çıkan 

çatışmalar ya da çatışma olasılıkları vesilesiyle ne yazık ki sıklıkla yapmak zorunda 

kalmaktadır. Suçlandığımız açıklamamızda, yine silahlı güç kullanımı durumu vesilesiyle bir 

bütün olarak silah yani zor kullanılan ve genel olarak “savaş” olarak adlandırılan her türlü 

çatışmanın sonuçlarına dikkat çeken bir açıklamadır. Hekimlik mesleğinin evrensel 

değerlerine bağlı olarak yaptığımız, özde toplumsal anlamda iyilik ve sağlık talep eden bu 

açıklamanın benzerleri, tüm dünya ülkelerinin hekim meslek kuruluşları gibi, Türk Tabipleri 

Birliği tarafından da farklı tarihlerde ve durumlarda pek çok kere yapılmış ve 

yapılmaktadır.  

 

Çatışma Koşullarında Hekim Tutumu  

Hekim örgütleri  silah, zor kullanımı durumlarında, sorunların silahsız çözüm yollarının 

bulunmasını isterler. Çünkü çok iyi bilindiği üzere, günümüzde savaşlar meydan 

muharebeleri olarak yapılmıyor. Kentlerde, yerleşim yerlerinde çocukların, kadınların, 

yaşlıların kısaca sivil insanların yaşadığı yerlerde yapılıyor. Sivil insanlar ölüyor, yaralanıyor, 

çocuklar kabuslar görüyor. Su ve kanalizasyon sistemleri yıkılıyor, hastalıklar yayılıyor, 



tarım alanları yok ediliyor, açlık, kıtlık gelişiyor, insanlar göç ediyor. Sağlık sistemi tahrip 

oluyor, sağlık hizmetlerine erişim olanaksız hale geliyor. Kullanılan silahların fiziksel, 

biyolojik ve ruhsal etkileri, sivil insanlar üzerinde yıkım yaratıyor. Her koşulda insanların 

yaşamından, sağlığından yana olan hekimler, bu etkileri nedeniyle her türlü silahlı gücün 

kullanıldığı durumları önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olarak tanımlıyor ve sorunların 

silahlı güç kullanımı dışında çözülebilmesi için barışın acilen tesisini, halk sağlığı sorunlarını 

önleyici yolların oluşturulmasını talep ediyor. 

Savaşın, insanlar ve toplumlar için yarattığı yıkıcı sorunlar nedeniyle, Anayasamızın 

başlangıç bölümünde, bütün vatandaşların "Yurtta sulh, cihanda sulh" arzu ve inancı 

içinde, huzurlu bir hayat talebine hakları bulunduğu belirtilmiştir.  

Birleşmiş Milletler’in 15 Aralık 1978 ve 12 Kasım 1984 tarihlerindeki Genel Kurullarında oy 

birliği ile kabul edilen kararları ile, barış içinde yaşamanın bütün insanlar için bir hak ve 

bunu sağlamanın da devletin sorumluluğu olduğu kabul edilmiştir.  

Hukuk sistemi tarafından belirlenmiş kurallar çerçevesinde faaliyet gösteren kuruluşların 

sözcüleri olan kişilerin, silahlı güç kullanımının yol açacağı halk sağlığı sorunlarına dikkat 

çekmesi, barışın sağlanmasına yönelik talepleri, Anayasa’nın başlangıç bölümünden 

başlayarak 25. ve 26. Maddeleri ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. Maddesi ile 

koruma altındadır.   

Hekim meslek örgütlerinin hekimlik değerlerine duyarlılığını yoğunlaştıran nedenlerin 

başında, İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşananlar gelmektedir. Ne yazık ki 1930’ların ve 

40’ların Almanya’sında yönetme gücünü elinde bulunduran organlar ile meslek 

örgütlerinin bağımlı ilişkisi, hekimliğin Nazi ırkçılığına alet edilmesinin önüne 

geçilememesini getirmiş ve bunun sonucunda da  insanlık dışı olaylar yaşanmıştır. Savaş ve 

çatışma koşullarında yaşanmış yoğun etik ihlaller, zorunlu olarak mesleğin etik ilkelerinin 

geliştirilmesini ve bir norm olarak benimsenmesini gündeme getirmiştir. 

2. Dünya Savaşı sonrasında, Ulusal Tabip Birlikleri, bugün itibariyle 114 üyesi olan ve 10 

milyondan fazla hekimi temsil eden Dünya Tabipler Birliği’ni özel bir statü ile kurmuşlardır. 

Bu statü, insan hakları bağlamında hekimlik değerlerinin savunulması için ortak bir zemini 

tarif etmiştir. Çünkü 1930’ların ve 40’ların Almanya’sı Nazi ırkçılığı altında, hekimliğin ırkçı 

uygulamalara alet edildiği bir süreci yaşamıştır. Dünya Tabipler Birliği’nin kuruluş 

Statüsünün 2. Maddesinde; Ulusal Tabip Birliklerinin bağımsız bir biçimde mesleğin toplum 

yararına, insan haklarına uygun gelişimi için çaba gösteren kuruluşlar olması ve ancak bu 

nitelikte olanların üye olarak kabul edilmesi yönünde bir düzenleme yapılmıştır. Bu 

süreçten çıkartılan ders, meslek birliklerinin her türlü güç ve otoriteden bağımsız olarak 

hekimlik değerlerini ve hekimleri temsil etmesi olmuştur.  

Türk Tabipleri Birliği, yukarıda özetlediğimiz deneyimler sonucu oluşturulan Dünya 

Tabipler Birliği’nin kurucu üyesidir. Türk Tabipleri Birliği’nin kurucu başkanı olup 1953 ile 

1961 yılları arasında 8 yıl başkanlığını yapmış olan Doç. Dr. Ahmet Rasim Onat, Dünya  

Tabipler Birliği’nin de 1957-1958 döneminde Başkanlığını yapmıştır. 11. Dünya Hekimlik 



Kurultayı, Dr. Onat’ın başkanlığı döneminde, Ekim 1957'de İstanbul'da yapılmıştır ve bu 

toplantıda silah kullanımı durumlarında hekimlik tutumu da gündeme alınmış ve "Çatışma 

Koşullarında Hekim Tutumu" adlı belge gözden geçirilerek  kabul edilmiştir.  

Türk Tabipleri Birliği’nin 61 yıl önceki ev sahipliğinde ortaya konan bu belgenin içerdiği 

görüşler, son olarak Ekim 2017’de Chicago’da düzenlenen Dünya Tabipler Birliği 68. Genel 

Kurul toplantısında yeniden ele alınmış ve “Silahlı Çatışmalarla İlgili Dünya Tabipler Birliği 

Tutum Belgesi” adıyla kabul edilmiştir. Belgenin girişinde, hekimlerin silahlı çatışma 

ortamlarındaki görevlerinin bu belgede düzenlendiği bilgisi yer almaktadır. Savaş ve 

çatışmaların günümüzde ve gelecekte ortaya çıkartacağı sağlık ve çevre sorunlarına 

değinilen belgede, hekimlere ve hekim örgütlerine önemli sorumluluklar 

tanımlanmaktadır: “Hekimler, silahlı ça şmaların başla lması ya da sürdürülmesiyle ilgili 

kararlarında; siyasetçilerin, hükümetlerin ve güç sahibi başka kesimlerin, bu kararların 

sağlık dahil çeşitli alanlarda yol açabileceği sonuçların farkında olmaları için çalışmalıdır” 

denmektedir. Hekimlerin bu görevinin bütünüyle insanın yararını her şeyin üzerinde 

tutma, insan yaşamını koruma, hiçbir ayrım gözetmeksizin insan sağlığını korumaya ilişkin 

meslek etiği kurallarından kaynaklandığı belirtilmiştir. Belgede, görevin yerine getirilmesi 

gerekliliğinin, çatışmanın taraflarının kim olduğundan ya da tarafların amaçlarından 

bağımsız olduğu ifade edilmektedir.   

Tutum belgesinde silahlı çatışma ya da savaş sözcüğü benzer anlamlar için kullanılmakta ve 

savaşların yıkıcı sonuçlarına atıfta bulunulmaktadır: “Silahlı çatışma, kişilerin ve 

toplulukların sağlığına olduğu kadar sağlık tesisleri, konut, içme suyu şebekeleri ve 

kanalizasyon dahil kritik altyapılara da zarar verir. Ayrıca çevresel bozulmaya yol açar. 

Kritik önem taşıyan altyapının bu şekilde tahribi beslenme yetersizliği ile birlikte örneğin 

kolera ve tifüs gibi suyla geçen enfeksiyon hastalıklarına neden olabilir. Savaş hali aynı 

zamanda fabrikalar ve üretim merkezleri, tarım dahil olmak üzere çalışma yaşamıyla ilgili 

altyapıyı da tahrip eder. Hasar görmüş altyapının onarımı çatışmalar sona ermedikçe 

ilerleyemez.” 

Yine anılan Belgede “Savaşlar çeşitli nedenlerle başlayabilir. Çatışmalardan kaçınmaya 

yönelik çabalar çoğu kez yetersiz kalmakta, ülke liderleri çatışma yerine başka alternatif 

aramayabilmektedir. Savaştan kaçınılması ve yapıcı alternatif arayışları her zaman arzu 

edilen durumlardır.” denilmektedir.  

Belgede, savaş ya da silahlı ça şmanın diğer biçimlerinin yoksulların durumunda 

kötüleşmeye ve kendi ülkesinde yerinden olmuş kişilerin ve mültecilerin sayısındaki artışa 

olan katkısına dikkat çekilmektedir. Hekimlerin çatışmalar sırasında nüfusun katlandığı 

acıların hafiflemesi için tarafları etkileme çabası içinde olmasının gerekliliği dile 

getirilmekte ve “Hekimler ve Ulusal Tabip Birlikleri, savaşın insani açıdan yol açacağı 

sonuçlar konusunda hükümetleri ve devlet dışı aktörleri uyarmalıdır.” vurgusu 

yapılmaktadır.  

 



Arşiv Dosyalarım Arasında Yer Alan Belgelere İlişkin  

Arşiv dosyamda bulunan 10 Ekim 2015 tarihli ''Üzgünüz, Öfkeliyiz, Yastayız ve İsyandayız!” 

başlıklı metin; DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından düzenlenen “Emek, Barış ve 

Demokrasi Mitingi”ni hedef alan ve 102 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan 

katliamın hemen ardından DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından yapılan ortak basın 

açıklamasının metnidir.  Merkez Konseyde görev aldığım dönemde, TTB olarak yaptığımız 

basın açıklamaları bilgisayarımda arşiv olarak yer aldığı için, bu açıklamanın da 

bilgisayarımda bulunması doğaldır.    

İddianamede ayrıca Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin Dünya Barış Günü dolayısıyla 

1 Eylül 2016 tarihinde kaleme aldığı “Bu topraklarda eşitlik ve barış içinde yaşamamız çok 

mümkün!” başlıklı açıklamasına yer verilmiştir.  

Ülkemizde özellikle 2015 ve 2016 yıllarında yaşanan bombalı saldırılarda çok sayıda 

yurttaşımız yaşamını yitirmiş, yaralanmış, sakat kalmıştır. Bombalı saldırıların toplumsal 

düzeyde korku, endişe ve güvensizlik duygularını hakim kılma, toplumsal yaşamın temel 

dokusuna, toplumu birbirine bağlayan bağlara zarar vermeyi amaçladığını, kişilerde fiziksel 

ve ruhsal yaralara yol açabildiğini hekimler olarak iyi biliyoruz.  

Bombalı saldırıların oluşturduğu sonuçlar, mesleği yaşatmak olan biz hekimlerde derin izler 

bırakmıştır. 10 Ekim 2015’te Ankara’da gerçekleştirilen katliamın Türk Tabipleri Birliği 

açısından ayrı bir anlamı da, bilindiği gibi meslek örgütümüzün DİSK, KESK, TMMOB ile 

birlikte mitingin çağrıcısı olmasıdır. Bu tür saldırıların toplumda ve buna maruz kalan 

bireylerde  oluşturduğu etkilere karşı, tıbbi ve psikososyal destek sağlanması başta olmak 

üzere sağlıkla ilgili olarak yapılabilecekler, hekimlere, hekimlerin meslek örgütü olarak da 

Türk Tabipleri Birliği’ne önemli sorumluluklar yüklemektedir.  

Bombalı saldırılarla gerçekleştirilen katliamların tüm toplumu etkilediği, barışı ve birlikte 

yaşamı tehdit ettiği bir dönemde, bir meslek örgütünün, başka meslek örgütleri ve 

sendikalarla birlikte düzenlediği miting sırasında gerçekleştirilen, ülkemizde bugüne kadar 

yaşanmış en büyük katliamın ardından açıklamalarda bulunması ya da 1 Eylül Dünya Barış 

günü dolayısıyla açıklama yapması, o dönemin koşulları göz önünde tutularak 

değerlendirilmelidir. Açıklamalarımız ülkemizde birlikte yaşama koşullarını ortadan 

kaldırmaya yönelen bu tür saldırılara karşı bir tepki, özünde de barış içinde yaşama talebini 

içermektedir. Bu nedenle de ulusal ve uluslararası düzenlemelerle güvence altına alınmış 

temel haklar arasında olan düşünce ve kanaatlerin açıklanmasını içeren ifade özgürlüğü 

kapsamında değerlendirilmelidir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Adli Bilişim Şube 

Müdürlüğü tarafından hazırlanan teknik bilgilerde; bana ait olan Apple marka 

C02M7PT4FH00 seri numaralı dizüstü PC içerisinden çıkan SANDISK marka 140305413183 

seri numaralı 256 GB kapasiteli SSD üzerinde yapılan incelemeler sırasında, ''Rojava 

Devriminin Anlamı'' konulu konferans sonuç bildirgesinin ortaya çıktığı belirtilmektedir. 

Dijital materyallerimin incelenmesi sırasında arşiv dosyalarında bulunduğu belirtilen bu 



belge ile ilk kez iddianamede karşılaştım ve içeriğini bilmediğim bu belgenin varlığından bu 

vesileyle haberdar oldum. Bu başlıkta bir dosyam hiç olmadı. Ayrıca, tüm dosyalarımı 

masaüstü bilgisayarımda muhafaza ettiğimi ve söz konusu belgenin içinden çıktığı 

belirtilen Apple marka C02M7PT4FH00 seri numaralı dizüstü bilgisayarımı sadece TTB 

Merkez Konseyi toplantılarında not tutmak için daktilo gibi kullandığımı, bu nedenle de 

içinde arşivlediğim hiçbir dosya bulunmadığını bilgilerinize sunarım.  

Türk Tabipleri Birliği’nin eski Başkanlarından Dr. Füsun Sayek’ten alıntı ile başladığım 

konuşmamı, Türk Tabipleri Birliği’nin bir diğer unutulmaz Başkanı Nusret Fişek hocanın 32 

yıl önce, 1986 yılında Toplum ve Hekim Dergisi’nde yazdığı “Barış, Demokrasi ve Sağlık” 

başlıklı yazıdan bir alıntı ile bitirmek istiyorum: 

“Demokrasi bütün kuralları ile işlemedikçe herkes için sağlıklı ve insanca bir yaşam ve 

sosyal yönden tam iyilik hali sağlanamaz.” (Toplum ve Hekim, 1986, Sayı: 40) 
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