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Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

Önde gelen uluslararası tıp ve insan hakları örgütleri olarak size bugün Türk 
Tabipleri Birliği (TTB) yönetimine yönelik süregelen adli tacizin sonlandırılması 
çağrısında bulunmak üzere yazıyoruz. 

TTB’nin sorumluluklarını ve kuruluş amacını düzenleyen 6023 no.lu kanunu ihlal 
etmekle suçlanan Merkez Konseyi’nin on bir üyesi seçimle elde ettikleri 
yetkilerinden azledilme riskiyle karşı karşıya. Ankara 31. Asliye Hukuk 
Mahkemesi’nde, No.2022/424 dosya numarasıyla 28 Şubat günü görülecek 
duruşma, devletin savcılarının Türkiye’nin anayasal ve insan hakları hukuku 
çerçevesindeki yükümlülüklerine uyarak Türkiye’nin en büyük hekim örgütünün 
Merkez Konseyi’ne yönelik suçlamaları düşürmesi için bir fırsat oluşturuyor. 

Ülke çapında yaklaşık 110 bin üyesiyle TTB, Dünya Tabipler Birliği ve Avrupalı 
Hekimler Daimi Komitesi’nin Türk üyesi, hepimizin yakın paydaşıdır. Bizler, 
TTB’nin tıp etiğine, en yüksek nitelikli sağlık hizmeti sağlamaya ve insan 
haklarına en yüksek düzeyde bağlılık gösterdiğine şahitlik edebiliriz. TTB Merkez 
Konseyi üyeleri, Türkiye’deki en saygın hekimler arasında yer alır, ülkede tıp 
mesleğini temsil etmek ve yönetmek üzere binlerce meslektaşları tarafından 
seçilerek bu göreve gelmişlerdir. 



En azından 2014’ten bu yana, TTB üyeleri, keyfi gözaltılara tabi tutuldu, ofisleri 
arandı, eziyet dolu yıllar boyunca mesnetsiz cezai kovuşturmalar ve “terör” 
destekçisi olduklarına dair karalama kampanyaları ile mücadele ettiler. 2022 
yılının Ekim ayında Adalet Bakanı, TTB’yi hükümetin kontrolü altına alacak yeni 
mevzuatın yürürlüğe konmasına dair planları duyurdu. Örgütlenme özgürlüğü ve 
ifade özgürlüğü hakları dahilinde, TTB, üyelik ve eylemlerine yönelik yersiz ve 
haksız müdahalelerden korunmaktadır. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti anayasası 
bireylerin düşünce ve kanaat özgürlüğünü (Madde 25), ifade özgürlüğünü ve 
düşünceyi yayma hakkını (Madde 26) ve bilim özgürlüğünü (Madde 27) güvence 
altına alır. TTB’ye yönelik engellenmeyen tacizin sonuçları, yargı 
bağımsızlığından ve hukukun egemenliğine saygıdan vazgeçilmesi, bunun 
sonucunda da yargı sisteminin, otokrasinin siyasi sopası olarak hizmet görmeye 
indirgenmesidir. 

Devlete, yasal ve etik eylemleri yüzünden TTB’ye yönelik tacizin sonlandırılması, 
Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi yargıçlarına da Türk Tabipleri Birliği 
Merkez Konseyi üyelerine yönelik tüm suçlamaları derhal düşürmesi çağrısında 
bulunuyoruz. 

Saygılarımızla, 

 

Dünya Tabipleri Birliği (WMA) 

Avrupa Hekimleri Daimi Komitesi (CPME) 

İnsan Hakları için Hekimler (PHR) 

The Redress Trust (Redress) 

 

 

 
 


