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Uluslararası Hekim ve İnsan Hakları Örgütlerinden Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın Hemen 
Serbest Bırakılması ve Beraat Ettirilmesine Çağrı 

Ünlü Türk doktor ve insan hakları savunucusu Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, yarın İstanbul Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde asılsız suçlamalarla ikinci kez yargılanacak. Uluslararası tıp ve insan hakları örgütleri, 
İnsan Hakları Doktorları (PHR), Dünya Tabipleri Birliği (WMA), İşkence Görenler için Uluslararası 
Rehabilitasyon Konseyi (IRCT), Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi (CPME), Prof. Dr. Şebnem Korur 
Fincancı'nın derhal ve koşulsuz serbest bırakılması ve "terör propagandası yapmak" gibi düzmece 
suçlamalardan beraat etmesi çağrısında bulunarak Türk tıp ve insan hakları alanındaki meslektaşlarıyla 
dayanışma içerisindedir. 

Sadece birkaç gün önce, 23 Aralık'ta Dr. Korur Fincancı, binlerce çevik kuvvet polisi adliyeyi 
kuşatmışken, destekçileri ve bağımsız gözlemcilerle dolup taşan küçük, havasız bir mahkeme salonunda, 
tutuksuz yargılanmasına karar veren mahkemeye hitap etti. Avukatlarının Ankara'dan İstanbul ceza 
mahkemesine güvenli ve onurlu bir şekilde nakledilmesi yönünde talepleri olduğu halde, Ankara'dan 
İstanbul'a elleri kelepçeli olarak beş buçuk saatte götürüldü.  

İstanbul Protokolü'nün işkencenin belgelenmesi ve soruşturulması için kaleme alındığı komisyonda 
yıllarca görev yapan Dr. Korur Fincancı, Kant, Socrates ve Tacitus'tan alıntı yaparak bilimin 
kutsallığından ve özellikle adli tıpın hakikate giden bir araç olarak kullanılmasından bahsetti. Tepesinde 
dikilen yedi jandarma ile, uluslararası insan hakları hareketine ve ifade özgürlüğü hakkını desteklemeye 
olan bağlılığını beyan etti. Dr. Korur Fincancı'nın savunma avukatı, suçlamaların siyasi niteliğine atıfta 
bulunarak, “Burada suç yok. Kendisi cesur bir kadındır. Hakim de cesur olmalı ve onu serbest bırakmalı” 
dedi. 

Dr. Korur Fincancı aleyhindeki dava, Türkiye'nin bağımsız tıp topluluğuna yönelik daha geniş bir 
hükümet saldırısıyla aynı zamana denk geliyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri, 
terör örgütleriyle işbirliği yaptıkları iddiasıyla asılsız suçlamalarla karşı karşıyalar ve TTB'nin özerkliğini 
ortadan kaldırmaya yönelik yasama girişimleri devam etmektedir. Merkez Konseyi üyeleri, savcılığın 
henüz kendileriyle paylaşmadığı suçlamalar nedeniyle yakında tutuklanabilir. 

İnsan Hakları Doktorları ve Dünya Tabipleri Birliği (WMA) İşkence Görenler için Uluslararası 
Rehabilitasyon Konseyi (IRCT), Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi (CPME), Türk makamlarını hukukun 
üstünlüğüne ve Dr. Korur Fincancı'nın ifade özgürlüğü hakkına saygı duymaya ve onu bu asılsız 
suçlamalardan beraat ettirmeye çağırıyor. İnsan Hakları Doktorları Tıbbi Direktörü Dr. Michele Heisler, 
"Bir hekime yönelik saldırılar hepimize ve aslında tıp uygulamalarına yönelik bir saldırıdır. Dr. Korur 
Fincancı'nın devam eden tutukluluğu ve kendisine yöneltilen hukuka aykırı suçlamalar, bir bütün olarak 
Türk toplumu için zarar teşkil etmektedir. Onun tam beraatini ve gecikmiş tahliyesini talep ediyoruz” 
dedi.  

İşkence Görenler için Uluslararası Rehabilitasyon Konseyi Genel Sekreteri Lisa Henry ise “Şebnem bir 
insan hakları savunucusudur. Onun insan haklarını savunma ve kendini özgürce ifade etme hakkı Türkiye 
ve dünya toplumunun evrensel insan haklarını teminat altına almak için elzemdir” dedi. 

 


