
Tüm basın emekçileri, gazeteci arkadaşlarım Hepinize TTB MK adına sevgi ile hoşgeldiniz 
derken 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü kutluyorum.  
  
İnsanlık tarihiyle aynı geçmişi paylaşan hekimlik sanatının, sanat olmasını sağlayan, 
canlıların yararına her türlü ayrıcalık ve özgünlükle yaklaşması; her canlıyı biricikliğiyle 
sağaltan bir yaşatma çabasını ortaya koymasıdır. Hekimin yaşatma sanatı, barış ve huzurla da 
birlikte olmuş/anılmıştır hep… Hipokrat’ın hocası; en eski hekimlik andlarından birini ortaya 
koyan Hekim İmhotep’in isminin “barışla/huzurla gelen” anlamında olması da bundandır.   
 
Hipokrat ,ile birlikte bir meslek olan tıp mesleği uzun süre geleneksel tıp özelliğini 
sürdürmüş, 20. Yüzyılın başlarından itibaren geleneksel tıptan modern tıbba geçiş yapmıştır.  
Özellikle Modern tıptan kapitalist veya endüstriyel  tıbba geçiş süreciyle birlikte toplum 
sağlığı ve koruyucu sağlık mücadelesi veren hekimlerle  sağlığın ticaretleştirilmesini isteyen 
siyasal sistemler veya iktidarlar arasında sorunlar, çatışmalar yaşanmıştır.  
 
Bu aslında günümüzün de sorunu olmayıp sanayi devriminin başlaması yani kapitalizmin 
gelişmeye başlaması ile birlikte gelişen bir süreçtir.  
 
1850’lerde Hücresel patoloji kuramıyla tıpta paradigma değişikliği sağlayan Virchow, bir 
patolog olmasının yanı sıra aynı zamanda halk sağlıkçısıdır.  Prusya’daki tifüs salgınıyla 
mücadele için görevlendirildiğinde hazırladığı rapor ile koruyucu sağlık hizmetlerini ve kız 
çocuklarını da kapsayacak şekilde ücretsiz eğitim, devlet ile kilisenin mutlak olarak ayrılması 
gibi önerilerde de bulununca Berlin Üniversitesindeki görevinden alınmıştır. “Tıp bir sosyal 
bilimdir ve politika büyük ölçüde tıptan başka bir şey değildir” diyen Virchow o gün 
önerilerinin dinlenmemesi halinde çok daha büyük bir salgının daha başlayabileceğini 
uyarmış, nitekim 10 yıl sonra çok daha büyük bir salgın Berlin’de ortaya çıkmıştır. Asıl sorun 
devletlerin bu tarihsel örneklerden ders alıp almamasıdır. Ders alınmadığını son Covid-19 
salgınında dünyada en gelişmiş ve en zengin ülkelerde daha fazla olmak üzere milyonlarca 
insanın hastalanması ve ölmesi ile yaşamıştır.  
 
Şu an ülkemizde her açıdan ekonomik-siyasal-sosyal-ekolojik-kültürel-sağlık  krizleri 
yaşanmaktadır. Bu duruma kısaca “pankriz” diyebiliriz. Kapitalist sistemin neoliberal 
politikalarının  başta ekonomik, siyasal  ve sağlık olmak üzere her açıdan çöktüğü bir süreci 
yaşıyoruz. Pandeminin sağlık, ekonomi, sosyal anlamda kötü yönetimi, neoliberal sağlık 
sistemlerinin aksayan yanlarını iyice görünür kılmış,  böyle bir afetle başa çıkma konusunda 
Türkiye’de de, dünyada da var olan sistemlerin tıkandığını göstermiştir.  

Türk Tabipleri Birliği’nin sağlık ve emek mücadelesine de tıp tarihi ve kendi tarihindeki iyi 
örneklerinden ışık tutmakta; güç katmaktadır. Tabipleri Birliği (TTB) ve tabip odaları olarak 
etik-bilimsel temellerle savunduğumuz hekimlik değerleri, halk sağlığını önceleyen 
çalışmalarımız iktidarlarla birçok kez ters düşebilmiştir. Bu nedenle TTB, onların hedefinde 
olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Sağlıkta yaşanan çöküşü gün yüzüne çıkarmamızın 
son dönem iktidarın bizleri hedef almasında asıl nedenlerden olduğunu da, hem hekimler hem 
de kamuoyu çok iyi bilmektedir. 
 
Türk Tabipleri Birliği bu topraklarda 70 yıldır hekimlerin örgütlü sesi, kolektif iradeyle sağlık 
alanında mücadele yürüten anayasal korunma altında kamu kurumu niteliğinde bir örgüttür. 
Türk Tabipleri Birliği üye olsun veya olmasın tüm hekimlerin haklarını koruma ve  
vatandaşların nitelikli sağlık hizmeti alması için çalışan bir meslek örgütü olmasının yanı sıra 



aynı zamanda özellikle son günlerde yaşadığımız haksız, hukuksuz, adaletsizliğe karşı çıkan 
bir demokratik kitle ve  bir mücadele örgütüdür.  
 
Türk Tabipleri Birliği, hekimlik meslek ve uygulamaları alanındaki evrensel değerlerin 
işlevselliğinin ülkemizde de sağlanabilmesinin temel güvencesi olmuştur. Türk Tabipleri 
Birliği, 70 yıllık tarihinin çok büyük bir bölümünde, hekimleri, birlikte çalıştıkları sağlık 
meslek grupları ile içinde yaşadıkları toplumun üyelerini bir bütün olarak görmüş ve kendi 
sağlık, refah ve mutluluğunun ancak tümünün sağlık, mutluluk ve refahıyla birlikte 
sağlanabileceği bilimsel ve tarihsel gerçeğinin savunucusu olmuştur.  

Mesleki ve demokratik olarak yaşamın her alanında mücadele eden  TTB her zaman 
iktidarların hedefi olmuştur. Tarihimizde Nusret Fişeklerden başlayarak her dönemde TTB 
Merkez Konseye saldırılar olmuş, davalar açılmış, mahkemelere gidilmiş, dönemsel olarak 
konseyimizin tamamı da dahil olmak üzere arkadaşlarımız göz altına alınmış. Sonuçta tüm 
davalar, mahkemeler beraat ile sonuçlanmıştır. TTB yüklenmek istenen suçlamaların hiç 
birisinin gerçek olmadığı, TTB gerek hekimlerin sorunları, gerek toplumun sağlık hakkı 
üzerinde söz sahibi olmasının ne kadar önemli olduğu  yıllar sonrada olsa doğrulanmıştır.  

TTB şimdi yine hedeftedir. Başkanı Şebnem Korur Fincancı haksız, hukuksuz ve 
antidemokratik yöntemle şu an tutuklu olarak cezaevindedir. Bununla da kalınmamış, 
sonrasında  Merkez Konseyin görevden alınması için dava açılmış, yetmemiş anayasal 
koruma altında olmasına rağmen TTB yasa değişikliği gündeme getirilmiştir. Algı 
operasyonları bunlarla da kalmamış konseyin tüm üyeleri hakkında örgüt üyeliğinden 
soruşturma açılmıştır.  
 
Tüm bunlara baktığımızda TTB Neden Hedefte, ve iktidar TTB’den neden intikam almak 
istemektedir;  
 

• İyi, nitelikliücretsiz ve herkese eşit sağlık hizmeti istediği için, 
• Toplumsal, koruyucu sağlık hizmetlerini  öncelediği için 
• Birinci basamağı kuvvetlendirip basamak sistemine geçilmesini önerdiği için, 
• Sağlık hizmetlerinin ticaretleşmesine ve  özelleştirilmesine karşı çıktığı için, 
• Şehir hastanelerine ödenecek miktarın  ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğini 25 yıl 

ipotek almasına karşı çıktığı için, 
• 3-5 dakikada bir muayenenin hasta ve hekim haklarına karşı olduğu için, 
• Hekimlerin ekonomik ve özlük haklarına sahip çıktığı için, 
• Aylar sonraya verilen muayene, tetkik ve ameliyat randevularına karşı geldiği için, 
• Sağlıkta Dönüşüm Projesinin, kışkırtılmış sağlık politikaları, sağlıkta şiddet,  

malpraktis, çalışma barışını bozma, niteliksiz sağlık hizmetine dönüştüğünü ve 
sağlıkta bugünkü çöküşü yıllar önce söylediği için, 

• Pandemide sahadan aldığı verileri bilimsel verilerle güçlendirip hakikat üzerinden 
yaptığı açıklamalarla iktidarın bu konudaki turkuaz tablosunu, kara tabloya çevirdiği 
için, 

• Mezuniyet öncesi ve sonrası tıp eğitiminin niteliksizleştirilmesine karşı çıktığı için, 
• Nükleere santrallere, termik santrallere, ekolojik yıkım ve ekolojik krize karşı  

durduğu, doğaya, ağaca, yeşile, her türlü canlıya   sahip çıktığı için, 



• Başta Sağlık Bilimleri Üniversitesi olmak üzere  atamaların adrese teslim kadrolara 
açılmasına karşı çıktığı için,  

• Pandemide ekonomi ve siyasetin halkın sağlık hakkının önüne geçtiğini söylediği için, 
• Üniversitelerde bilimsel özgürlüğü ve özerkliği savunduğu ve kayyum rektörlere karşı 

çıktığı için, 
• Haksız, hukuksuz, antidemokratik uygulamalara karşı çıktığı için, 
• Özellikle son 1.5 yıl içinde çok ciddi iş bırakmalar, eylemler ve yükselen hekim ve 

sağlık hareketi yarattığı için 
• Yeni bir proje olarak sunulan Beyaz Reformun aslında Sağlıkta Dönüşüm Projesinin 

bir devamı olduğunu ve  sağlık hizmetlerini daha da çökerteceğini iddia ettiği  için,  

 
Kısaca süreci özetleyecek olursam Şebnem hocanın kendi uzmanlık alanı ile ilgili yaptığı bir 
bilimsel değerlendirmeden sonra algı yönetimi ve kara propaganda başlamış ve hakkında 
siyasi iktidarın verdiği direktifler doğrultusunda soruşturma açılmıştır. Hukuk büromuz bu 
gelişmeler üzerine  21 Ekim tarihinde avukatlarımız Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile 
görüşmüş, Şebnem hocanın Pazar günü Türkiye’ye geleceğini ve istedikleri tarih ve zamanda 
ifadeye gelebileceklerini iletmişlerdir.  Bu konuda savcılığın olumsuz bir yanıtı olmamıştır.  
23  Ekim Çarşamba günü sabah hoca bir Türkiye klasiği olarak  sabahın alacakaranlığında 
gözaltına alınmıştır. Sorgulama ve ifadeden sonra aynı gün bir ring aracı ile karayolu ile 
Ankara’ya getirilmiş,  Ankara’da gece geç saatlere kadar ifadesi alınmış, 24 Ekim  Perşembe 
günü sabah 04.30’da hastaneye sağlık raporu için götürülmüş,  ve saat 06.00’da ifadesi 
alınacağı söylenmiştir. O günü hepimiz yaşadık. İfade ve mahkeme oldukça yoğun güvenlik 
ve baskı ortamında başladı. Adliyeye kimse alınmadı. Duruşmanın olduğu salona çevik 
kuvvet tarafından barikat kuruldu. Dışarıda destek için gelenlere şiddet uygulandı, 5 gözaltı 
oldu. Şebnem hocanın yanına sadece 3 avukatın girmesine izin verildi. Ve beklendiği üzere o 
duruşmada başkanımıza tutuklama kararı verildi. Soruşturma, Gözaltı ve tutuklama haksız, 
hukusuz, adaletsiz ve antidemokratik bir uygulamadır.   
 
23 Aralık 2022 tarihindeki ilk duruşma çok yoğun güvenlik önlemleri altında yapılmış, 
Çağlayan adliyesi o güne kadar görülmeyen tarzda  emniyet güçleri tarafından abluka altına 
alınmış, duruşma salonu 50 kişilik bir salonda yapılmıştır. Şebnem hocanın bir çok sağlık 
sorunu bulunmaktadır. Bunlar arasında daha önce geçirmiş olduğu beyin tümörü ameliyatı, 
tansiyon yüksekliği, bel fıtığı, astım gibi kronik rahatsızlıkları bulunmasına, cezaevi 
yönetimine sunulan  tüm raporlara ve  tüm girişimlerimize rağmen Şebnem hoca Ankara’dan 
İstanbul’a bir ring aracında elleri kelepçeli olarak, 7 jandarma eşliğinde olmasına rağmen ayrı 
bir bölmede getirilerek Bakırköy Kadın Cezaevine getirilmiştir.  Şebnem hocayı 800 avukatın 
savunma için başvurmuş, Türkiye’nin dört bir yanında tabip odalarımızdan, demokratik kitle 
örgütlerinden, meslek birliklerinden, sivil toplum kuruluşlarından, derneklerden, siyasi 
partilerden bir çok dostumuz duruşma için İstanbul’a gelmiş, ancak duruşma salonunun çok 
küçük tahmini 50 kişi olması nedeniyle örgütümüzden çok az kişi salona girebilmiştir. 
Avukatlarımız Mahkeme heyetine salonun daha büyük salona alınması için bir çok kez itiraz 
etmiş, böyle bir suçlamada 3 avukat sınırlamasının hukuk ve savunma hakkına aykırı 
olduğunu ifade etmelerine rağmen tüm bunlar reddedilmiştir. Aynı mahkemede MSB 
avukatlarının davaya müdahil olmak istemeleri avukatlarımız tarafından itiraz edilmiş ve bu 
durum mahkeme heyeti tarafından uygun bulunmuştur. Mahkeme Savcısı tarafından savunma 
biter bitmez mütalaa için flash diskten bilgisayara aktarılan not okunmuştur. Ve sonuçta 
hocanın tutukluğunun devamına ve 29 Aralık 2022 tarihine yeni tarih verilmiştir. 



29 Aralık 2022 tarihinde yapılan duruşma aynı koşullar altında yapılmış, bu sefer mahkeme 
tarihi 11 Ocak 2023 tarihine verilmiştir.  
 
Şebnem hocanın dosyası yaptığı açıklama nedeniyle propaganda suçlamasıdır. Propaganda 
suçlaması bırakın tutuklanmasını gözaltına alınmasını gerektirecek bir durum dahi değildir. 
Mahkeme de 3 avukat sınırlaması ise tamamen hukuksuz bir uygulamadır.   
 
10 Ocak Salı günü ise Ankara’da Merkez Konseyimize yönelik “Görevden alma davası” 
vardır. Bu dosyanın da içeriği boştur. Bu davanın açılma gerekçesi Konseyin faaliyetleri 
dışında bulunmaktır. Ancak bu faaliyetler nedir? Bununla ilgili herhangi bir bilgi yoktur. 
Ancak bir şekilde doldurulacaktır. Veya Şebnem hocanın dosyası ,ile bir şekülde 
ilişkilendirilmek istenmektedir. 
  
Son olarak tesadüfen avukatlarımızın öğrendiği bir soruşturma dosyası ise Merkez Konseyin 
tamamına açılan örgüt üyeliği suçlamasıdır. Konseyin şu an 8 üyesi sağlık bakanlığı veya 
üniversitelerde çalışan devlet memurlarıdır. Hepimiz işinde olan, hasta bakan, ameliyat yapan, 
öğrencilere veya asistanlara ders anlatan kimseleriz. Hakkımızda böylesine ciddi bir suçlama 
nasıl olabilir.  
 
Tüm bunları değerlendirdiğimiz zaman  TTB Merkez Konseyi Başkanımız Prof. Dr. Şebnem 
Korur Fincancı üzerinden başlatılan algı yönetiminin asıl hedefini de iktidar son yaptığı 
açıklamalarla açıkça ortaya koymuştur. Hedefleri başta TTB olmak üzere, sırada TMMOB 
olmak üzere tüm meslek birliklerinin kendilerinin istediği şekilde hareket etmesi ya da 
etkisizleştirilmesidir. Son dönemlerde sıkça yaşadığımız seçimle ele geçiremedikleri yerleri 
kendi yöntemleri ile kayyum atayarak ele geçirmek ve yönetmek istekleridir.  
 
TTB tüm bu baskı, soruşturmalara rağmen tüm örgütü ile normal çalışmasına devam 
etmektedir. Şu an ülkemizde çok ciddi sağlık sisteminin getirdiği sorunlar vardır. Başta aşı ve 
ilaç eksiklikleri veya bulunmamaları ile birlikte, aylar sonraya verilen muayene ameliyatı 
tetkik randevuları, yaşanmaktadır. İktidar TTB ve diğer meslek örgütleri ile uğraşacağına 
yaşanılan ekonomik, siyasal kriz ve çöke noktasına gelen sağlıkta yaşanan sorunları çözmek 
zorundadır.  
 
TTB hangi iktidar olursa olsun halkın sağlığı, toplumun yararı için doğruyu söylemekten asla 
vazgeçmemiştir/ vazgeçmeyecektir. Binlerce yıllık hekimlik değerlerimize dayanan Hekimlik 
Andımızda topluma söz verdiğimiz gibi; “Tehdit ediliyor olsak bile, tıbbi bilgimizi, insan 
haklarını ve bireysel özgürlükleri çiğnemek için kullanmayacağız”. 
 
 
 
 


