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SAĞLIK BAKANI İLE GÖRÜŞME 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 
 

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adı-
yaman ve TTB COVID-19 İzleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlem Kurt Azap, 
3 Eylül 2020 Perşembe günü saat 18.30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 
ve Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe ile Sağlık Bakanlığı’nda bir araya 
geldi.  

 

TTB – Sağlık Bakanlığı İlişkileri 

Görüşmenin başında, TTB Merkez Konseyi’nin UDEK (Uzmanlık Dernekle-
ri Eşgüdüm Kurulu) ve uzmanlık dernekleri temsilcileri ile birlikte talep ettiği 
toplantı için henüz bir tarih belirlenmediği belirtilerek bu konunun ivedilikle 
ele alınması gerektiği belirtildi. Sağlık Bakanı’ndan TTB Merkez Konseyi, 
UDEK ve uzmanlık dernekleri temsilcileri ile bir araya gelinmek üzere ran-
devu bekleniyor. 
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Görüşmenin devamında TTB Merkez Konseyi’nin Sağlık Bakanı’na bugüne 
kadar 30’u aşkın mektup ilettiği ve bu mektuplarda yer alan sorulara yanıt 
alınamadığı hatırlatıldı. 

Salgında Genel Durum 

Salgınının hızla büyümeye devam ettiği, erken açılma ve toplu bir araya 
gelmeler nedeniyle artan olgu sayılarının ancak salgının kontrol altına alın-
ması için gerekli adımların bilimsel ölçütler çerçevesinde atıldığı durumda 
mümkün olabileceği iletildi.  

Günlük olarak paylaşılan tablodaki sayıların ülkemizdeki gerçek durumu 
yansıtmadığı ifade edildi. 

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve Çalışma Koşulları 

Kaybettiğimiz sağlık çalışanlarının her geçen gün artmakta olduğu ve bu 
durumun kabul edilemez olduğu iletildi. 

COVID-19’un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gerektiği gerekçeleri 
ile birlikte vurgulandı. TTB olarak COVID-19’un meslek hastalığı kabul 
edilmesine ilişkin olarak sürecin yakından izleneceği belirtildi. 

Sağlık kuruluşlarında ve sahada çalışan sağlıkçıların çok yorulduğu ve tü-
kenmek üzere olduğunun altı çizilerek özlük haklarında ve kişisel koruyucu 
malzeme temini konusunda iyileştirmeler yapılmasının gerekliliği üzerinde 
duruldu. 

Sağlık Bakanı Koca, bu konuda sağlık çalışanlarına yapılan ek ödemelere 
ilişkin iyileştirme çalışmalarının yürütüldüğü bilgisini aktardı. 

Tarama Testleri  

Sağlık çalışanlarının COVID-19 yönünden rutin taramasının, riskli bölgeler-
de çalışanlar başta olmak üzere uygulanması gerektiği belirtilerek bu konu-
nunda tarafımızca yakından izleneceği ifade edildi. 

Mikrobiyoloji laboratuarlarında yaşanan malzeme, iş gücü ve işleyişe ilişkin 
sıkıntılar paylaşıldı. 

COVID-19 tanısı alan hastaların tedaviye ulaşmada yaşadığı gecikme ve 
sıkıntılar, filyasyon ekiplerinin hasta ve temaslılara ulaşmada yaşadığı sıkın-
tılar vurgulandı. 
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Sağlık Çalışanlarına Kişisel Koruyucu Malzeme Temini 

Sahadan örnekler verilerek sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu malzeme 
temini konusunda yaşadığı sıkıntılar aktarıldı.   

Bakan Koca, aile hekimleri dâhil olmak üzere sahada ve sağlık kuruluşla-
rında çalışan sağlıkçıların kişisel koruyucu malzemelerinin bakanlık tarafın-
dan temin edileceği bilgisini verdi. 

Grip ve Pnömokok Aşılarının Temini  

Bakan Koca, geçtiğimiz yıl 1 milyon 350 bin doz olarak temin edilen grip 
aşısının bu yıl 4-5 kat daha fazlasının temin edileceği bilgisini aktardı. Aynı 
şekilde polisakkarit tipte pnömokok aşısının da Türkiye’ye geldiğini ve ya-
kın zamanda sağlık kuruluşlarından temin edilebileceği bilgisini paylaştı. 

Tabip Odası Temsilcilerine Dönük Baskılar 

TTB heyeti tarafından İl Hıfzısıhha Meclisleri’nin işleyişindeki sıkıntılar akta-
rılarak tabip odası temsilcilerinin bu süreçte etkin bir rol üstlenmesinin ge-
rekliliği üzerinde duruldu. 

Düğünlere ve futbol karşılaşmalarına kısıtlama getirildiği bilgisini veren Ko-
ca, özel sağlık kuruluşlarına yönelik olarak COVID-19 hastalarının yoğun 
bakım yatışlarında ödemesi durdurulan pandemi ücretlerinin yeniden 
ödenmeye başlanacağını ve geriye dönük ödemelerin de yapılacağı bilgisini 
paylaştı. 

TTB Heyeti, yaklaşık iki saat süren görüşmenin ardından Sağlık Bakanlı-
ğı’ndan ayrıldı.  

  




