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PANDEMİDE TTB VE TABİP ODALARININ ROLÜ 

Türk Tabipleri Birliği (TTB) olarak “COVID-19 Pandemisi 4. Ay Değerlen-
dirme Raporu”nun kamuoyuna iletildiği 10 Temmuz 2020 tarihinden bu-
güne TTB ve Tabip Odaları, COVID-19 pandemisini hakkında Mart ayın-
dan itibaren sürdürdüğü gibi hekimlere ve kamuoyuna yönelik araştırma, 
açıklama, sosyal medya ve webinar faaliyetlerine devam etmiş, konu hak-
kında Sağlık Bakanlığı’na hitaben çeşitli mektuplar kaleme almıştır. 

Öte yandan bu dönemde tabip odalarının başkan ya da sekreter başta ol-
mak üzere seçilmiş temsilcilerinin ve TTB COVID-19 İzleme Kurulu üyeleri-
nin katıldığı “Pandemi Toplantısı” yapılmış, toplantıya katılan Odalar saye-
sinde hayatın gerçek verileri öğrenilmiş ve salgının gidiş trendi ortaya konu-
labilmiştir.  

Son iki aylık zaman diliminde TTB ve Tabip Odalarının eşgüdüm dahilinde 
gerçekleştirdikleri faaliyetler ana başlıklar halinde şöyle özetlenebilir: 

1. COVID-19 salgınının bulaşmasını engellemek için alınması planla-
nan önlemleri değerlendirmek, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan 
planlama ve güncellenen planlarda epidemiyoloji bilimine uygun fi-
liasyon tanı koyma izolasyon çalışmaları yapılmasını sağlamak 

2. Çalışma yaşamında çalışanların insan haklarını ve çalışma haklarını 
koruyarak, hastalığın bulaşmasını engelleyecek, hasta olanların sağ-
lıklı biçimde iyileşmelerini sağlayacak biçimde uygulamaların şekil-
lenmesine dikkat çekmek 

3. “Normalleşme” adıyla tanımlanan 1 Haziran 2020’den sonra ortaya 
çıkan toplumsal hareketliliği ve bu hareketliliğe yol açan teşvikler gi-
bi nedenleri ortaya koymak, uygulanan politikaların sonuçlarını göz-
leyerek salgının seyrine vurgu yapmak, pandeminin sağlık sistemine 
getirdiği ağırlığı göstermek ve  bu çerçevede gerekli önlemlerin 
alınması için çağrılarda bulunmak 

4. Sonbahar için planlanan eski olağan yaşama dönüş açısından başta 
okulların açılması olmak üzere eğitim, kültür ve sosyal yaşamların fi-
ziksel mesafeyi koruyarak, maske kullanımı ve yeterli dezenfeksiyo-
nun sağlanması ile düzenlenmesine, gün içerisinde farklı gruplarla 
bir araya gelenler nedeniyle hastalığın bulaşarak yayılmasının etkile-
rine dikkat çekmek, hem kurumların hem kişilerin alması gereken 
önlemleri vurgulamak 

5. Hastalığın bulaşması, yayılması ve tedavisinde en önemli yöntem 
olan testlerin temaslı olanlara, bulaş kaynağı olabilecek işleri yapan-
lara ve hastalığı teşhis ve tedavi ederken en önemli risk grubunda 
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olan sağlık çalışanlarına yapılmasına, sayısının arttırılmasına ve gü-
venilir testlerin sağlanmasına çaba harcamak  

6. COVID-19 hastalığı ve salgını ile ilgili bilimsel çalışmaların özgürce 
yapılabilmesi, sonuçların Türkiye ve dünya kamuoyunun bilgisine 
sunulması için konuyu kamuoyunun gündemine taşımak 

7. Hastalığın seyri hakkında görüş açıklayan TTB COVID-19 İzleme 
Kurulu üyesi Dr. Kayıhan Pala’ya ve benzer biçimde pandeminin 
genel ve yerel gidişatı konusunda açıklama yapan tabip odası yöne-
ticilerine yönelen baskıya karşı dayanışma geliştirmek  

8. Tedavi süreçlerinin bilimsel gelişmeleri kapsaması ve Türkiye’nin 
alanlarındaki bilgi birikimini taşıyan uzmanlık derneklerinin belirle-
me değerlendirme süreçlerine katılmasını vurgulamak 

9. 2 Eylül 2020 tarihi itibari ile 29.865 olarak bildirilen COVID-19 (+) 
sağlık çalışanı ve 35’i hekim olmak üzere 78 sağlık çalışanının haya-
tını yitirmesinin en önemli nedeni olan yoğun işyükü ve koruyucu 
ekipman konusunun takibini yapmak ve COVID-19 hastalığının 
meslek hastalığı olarak kabul edilmesi için kamuoyu nezdinde baskı 
unsuru oluşturmak 

10. Açıklanan resmi verilerin gerçekliğinin hemen her kesim tarafından 
sorgulandığı bir dönemde kamoyuna güvenilir veriler paylaşmak ve 
bu sayede salgının boyutunu ortaya koymak  
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11. Salgının kontrol altına alınmasında kritik rol üstlenmesi gereken İl 
Hıfzısıhha Kurullarının  görevlerini layıkıyla yapabilmelerine destek 
olmak ve bu çerçevede kurulların etkin biçimde çalışabilmesi için 
yerel tabip odası temsilcilerinin kurullarda yer almasını talep etmek 

12. Yereli hissedemeyen merkezi kararların ve bütünü göremeyen yerel 
değerlendirmelerin eksikliğinin pandemi kontrolünde zafiyete yol aç-
tığını görerek TTB ile Odalar arasındaki eşgüdüme benzer bir süre-
cin merkezi ve yerel sağlık yöneticileri arasında da etkin biçimde iş-
lemesini önermek 

13. TTB ile birlikte bir bütün olarak pandemi nedeniyle gerek kamu, ge-
rekse özel sağlık hizmet alanındaki hekimlerin özlük hak kayıplarını 
önlemeyi ve özlük haklarını geliştirmeyi sağlamak için kamuoyu ve 
yöneticilerin konuya dikkatini çekmek 

14. Sağlık çalışanlarının çocuklarının bakımı için kreş ve çocuk bakımev-
lerinin açılmasını, gebe - süt  veren kadın sağlık çalışanları ile kronik 
hastalığı olan ya da 65 yaş üstü sağlık çalışanları için COVID 19’dan 
en etkin biçimde korunmalarını sağlamak için faaliyet sürdürmek 

15. Pandeminin ancak güçlendirilmiş koruyucu birinci basamak sağlık 
hizmetlerini içeren kamucu bir sağlık sistemi ile mücadele edilebile-
ceğini bilerek böylesi bir sağlık sisteminin oluşturulması için savunu-
culuk yapmak 

  




