
794 

 

TTB SORULARI 

Türk Tabipleri Birliği’nin 4. Ay Raporu’nun açıkladığı 10 Temmuz 2020 
tarihinden sonra COVID-19 pandemisi konusunda Sağlık Bakanı’na yanıt-
laması için ilettiği soruları Altıncı Ay Raporu vesilesiyle bir kez daha “Açık 
Talep” olarak iletiyoruz. 

 

SAYIN DR. FAHRETTİN KOCA 

T.C. SAĞLIK BAKANI 

Bilkent-ANKARA 

20.07.2020 

Sayın Dr. Fahrettin Koca, 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde yürütülmekte olan COVID-
19 aşı çalışmalarının listesini “COVID-19 aşı adaylarının taslak listesi” baş-
lığı ve “klinik değerlendirmede 23, klinik öncesi değerlendirmede 140 aday 
aşı var” bilgisi ile 15 Temmuz 2020 tarihinde paylaşmıştır.* COVID-19 aşı 
çalışmalarıyla ilgili birçok ayrıntıyı da içeren DSÖ’nün söz konusu listesin-
de, Türkiye’de yürütülmekte olan 8 aşı çalışmasının varlığını da hayret ve 
mutlulukla öğrenmiş olduk. Sağlık Bakanlığı, COVID-19 pandemisiyle ilgili 
birçok konuda olduğu gibi, ülkemizde bu konuda yürütülmekte olan aşı 
çalışmaları hakkında da kamuoyunu bugüne kadar bilgilendirme sorumlu-
luğunu maalesef yerine getirmemiştir. 

Sayın Bakan,  

Ülkemizdeki bu tür gelişmelerle ilgili haberleri uluslararası kuruluşlardan 
değil, doğrudan Sağlık Bakanlığı’ndan alabilmeliyiz. Sağlık Bakanlığı, böy-
lesine yaşamsal bir konuda ilgili kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere, 
kamuoyunu daha fazla zaman kaybetmeden bilgilendirmelidir. Benzer du-
rumun bir kez daha yaşanmaması için gerekli hassasiyet, bizzat tarafınızca 
gösterilmelidir. Ülkemizde yürütülmekte olan COVID-19 aşı çalışmalarının 
tümü, Sağlık Bakanlığı’nın koordinasyonu ile kamusal olarak desteklenme-
li, başarıyla sonuçlanan çalışmalar olduğunda, aşı üretimi de kamusal ola-
rak gerçekleştirilmelidir. COVID-19 aşısının kamusal olarak üretiminin sağ-
lanmasıyla, risk grubundakiler öncelikli olmak üzere, hem bütün yurttaşla-
rımızın hem de dünyanın en ücra köşesindeki insanların aşıya ulaşabilmele-
rinin sağlanması konusundaki birçok engel kolaylıkla aşılmış olacaktır.  
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Türk Tabipleri Birliği olarak sizi ve Bakanlığınızı ülkemizde yürütüldüğünü 
öğrendiğimiz COVID-19 aşı çalışmalarıyla ilgili yukarıdaki taleplerimizi ha-
yata geçirmeye davet ediyoruz. 

Saygılarımızla. 

Prof. Dr. Sinan Adıyaman 

TTB Merkez Konseyi Başkanı 

*https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-
candidate-vaccines 

 

  



796 

SAYIN DR. FAHRETTİN KOCA 

T.C. SAĞLIK BAKANI 

Bilkent-ANKARA 

22.07.2020 

Sayın Bakan, 

Bilindiği gibi, COVID-19 hastalığında risk grubunda yer aldıkları için 65 yaş 
ve üzerindeki yurttaşlarımıza pandemi sırasında bazı kısıtlamalar getirilmiş-
tir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2019 yılı verilerine göre ülkemizde 7 mil-
yon 550 bin 727 kişi 65 yaşın üstündedir, toplam nüfus içindeki oranları 
yüzde 9 civarında olup kısıtlamalar tarih sırasıyla aşağıdadır: 

a. 22 Mart 2020 tarih ve 5762 sayılı T.C. İçişleri Bakanlığı Genelgesi 
ile 65 yaş ve üzerindeki bireylere sokağa çıkma ve ikametten ayrıl-
ma kısıtlaması getirilmiştir.  

b. 20 Mayıs 2020 tarih ve 8206 sayılı Bakanlık Genelgesi ile 65 yaş ve 
üzeri bireylere 21 Mayıs 2020 tarihinden itibaren en az bir ay bo-
yunca dönmemek kaydıyla, tek yön olarak istedikleri yerleşim yerle-
rine gidiş izninin verildiği belirtilmiştir. 

c. 29 Mayıs 2020 tarih ve 8483 sayılı Bakanlık Genelgesiyle 65 yaş ve 
üzerindeki bireyler arasında işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, 
serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan durumlarını (aktif sigortalı-
lıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belge-
si, oda ve birlik kimliğinden biriyle) belgeleyenlerin, sokağa çıkma 
kısıtlamasından muaf tutulacağı açıklanmıştır.  

d. 10 Haziran 2020 tarih ve 9138 sayılı Genelge ile 22 Mart 2020’de 
yürürlüğe giren sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması esne-
tilerek 65 yaş ve üzerindeki bireylere her gün 10.00 ile 20.00 ara-
sında sokağa çıkabilme izni verilmiştir. 

e. 24 Haziran 2020’de ise 89780865-153-E.10134 sayılı Genelge ile; 
turizm sezonunun açılması sebebiyle 65 yaş ve üzeri bireylerin tu-
rizm amaçlı seyahatlerine izin verilmesinin uygun olacağı ifade edil-
miştir. Başvuru formunda otel tatili, yazlık/devremülk, kiralık ev/villa 
ya da karavan tatili gerekçelerinden biri seçilecek olup, otel tatili için 
rezervasyon belgelerini, yazlık/devremülk için tapu örneklerini, kira-
lık ev/villa tatili için ise kira sözleşmelerini, karavan tatili için karavan 
sahiplik belgeleri ya da kira sözleşmelerini başvuru sırasında sisteme 
yüklemeleri zorunlu tutulmuştur.  

Savaş ya da salgın gibi olağan dışı durumlarda devletlerin önlem alabile-
cekleri, bireylerin de buna uymak zorunda oldukları bilinmektedir. Ancak 
bu uygulamalarda ön koşul ölçülülük olmasıdır.  

COVID-19 pandemisinin başlangıcında, risk grubunda yer aldıkları için 65 
yaş ve üzerindeki yurttaşlarımıza sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıt-
laması getirilmesi anlaşılır olmakla birlikte; bu kısıtlamanın çok uzun sür-
memesi ve bu grupta yer alan yurttaşlarımızın beden ve ruh sağlıklarının da 
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gözetilmesi gerektiği daha önce birkaç kez TTB tarafından ifade edilmiş ve 
Sağlık Bakanlığı bu kısıtlamanın olgu ve ölüm sayılarındaki yansımalarını 
açıklamaya davet edilmişti.Ne yazık ki Sağlık Bakanlığı bugüne kadar 65 
yaş ve üzeri yurttaşlarımıza getirilen kısıtlamanın, düzenlemelerin yürürlüğe 
girdiği tarihler itibarıyla ve illere göre sonuçlarını karşılaştırmalı olarak gös-
teren herhangi bir epidemiyolojik rapor yayınlamamıştır. 

Yaklaşık iki buçuk ay boyunca süren sokağa çıkma ve ikametten ayrılma 
kısıtlaması, 65 yaş ve üzerindeki yurttaşlarımız açısından bir ayrımcılığa 
dönüşmüş, pek çok yurttaşımız hareketsiz kalmış olmak nedeniyle hem be-
den ve ruh sağlığı sorunları yaşamaya başlamış hem de gündelik işlerini 
(Bankadan para çekmek, alışveriş yapmak vb.) Yapabilmekten ve yakınla-
rı/arkadaşları ile zaman geçirebilmekten alıkonmuştur. 

Üstelik yapılan düzenlemeler içerisinde de 65 yaş ve üzeri yurttaşlarımız 
arasında ayrıcalık oluşturan yaklaşımlar söz konusudur. Örneğin işletme 
sahibi olması ya da çalışması halinde aynı yaş grubundakilerin sokağa çık-
ma kısıtlamasından muaf tutulması, tıbbi gerekçelerle açıklanması mümkün 
olmayan bir durumdur ve aynı yaş grubundaki yurttaşlarımızın bir bölümü 
açısından eşitsizliği daha da arttırmıştır. Benzer biçimde turizm amaçlı se-
yahatlere izin verilmesiyle ilgili olarak getirilen düzenleme ile 65 yaş ve üze-
ri yurttaşların ücret ödemeksizin yakınlarının ya da arkadaşlarının yazlıkla-
rında tatil yapmak için kısa süreli turistik seyahatlerini olanaksız kılmıştır. 

Sağlık, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “yalnızca hastalık ve sakatlığın ol-
maması değil, aynı zamanda bedensel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik 
durumu” olarak tanımlanmaktadır. 65 yaş üzeri yurttaşlarımıza getirilen ve 
uzun süren kısıtlamalar ikametten ayrılma ve sokağa çıkma sınırlamasıyla 
bedensel, yakınları ve arkadaşlarıyla bir araya gelememek nedeniyle ruhsal 
ve sosyal olarak tam iyilik hallerinin olumsuz etkilenmesine yol açmıştır. Bu 
dönemdeki gözlemlerimiz başta kas iskelet sistemi ve dolaşım sistemi rahat-
sızlıkları olmak üzere, 65 yaş ve üzeri yaştaki hastalarımızın yakınmalarında 
artış yaşandığını göstermektedir. 

Sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlamasının esnetilerek 65 yaş ve 
üzerindeki yurttaşlarımıza her gün yalnızca 10.00 ile 20.00 saatleri arasında 
sokağa çıkabilme izni verilmesi de tıbben doğru bir yaklaşım değildir, bilim-
sel bir temeli yoktur. Söz konusu saatler mevsim ve iklim koşullarıyla da 
uyuşmamaktadır. Güneş sabahları 6’ya doğru doğmakta, akşam 8’den 
sonra batmaktadır. 65 yaş üstü bireylere güneşin ve sıcağın etkisinin yoğun 
olmadığı saatlerde yürüyüş yapmaları önerilmektedir. Kaldı ki 20.01-09.59 
saatleri arasında 65 yaş ve üzeri yurttaşlarımızın sokağa çıkmasının nasıl bir 
olumsuz etki yaratabileceği konusunda da Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu 
tarafından yapılmış herhangi bir açıklama yoktur. 

Yaşamları her bir insanımız gibi çok değerli olan 65 yaş ve üzeri yurttaşla-
rımızın sağlıklarının daha fazla olumsuz etkilenmesini önlemek için, bu gru-
ba yönelik bütün kısıtlamaların ivedi olarak kaldırılması, yanı sıra 65 yaş ve 
üzeri yurttaşlarımıza getirilen kısıtlamanın, düzenlemelerin yürürlüğe girdiği 
tarihler itibarıyla ve illere göre sonuçlarını karşılaştırmalı olarak gösteren 
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epidemiyolojik raporların paylaşılması talebimizin değerlendirilmesini dile-
riz. 

Saygılarımızla. 

Prof. Dr. Sinan Adıyaman 

TTB Merkez Konseyi Başkanı 
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SAYIN DR. FAHRETTİN KOCA 

T.C. SAĞLIK BAKANI 

Bilkent-ANKARA 

04.08.2020 

Sayın Dr. Fahrettin Koca, 

İki değerli meslektaşımızın daha COVID-19 hastalığı nedeniyle aramızdan 
ayrıldığı haberlerini büyük üzüntüyle aldık. Kahramanmaraş Necip Fazıl 
Şehir Hastanesi’nde görev yapmakta olan psikiyatri uzmanı Dr. Mustafa 
Özlü’nün 3 Ağustos 2020 ve Diyarbakır’da Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Uzmanı olarak çalışan Dr. Halil Yücel Kutun’un 4 Ağustos 2020 tarihinde 
aramızdan ayrılmasıyla, COVID-19 nedeniyle yitirdiğimiz hekim sayısı 
26’ya, sağlık çalışanı sayısı ise 52’ye ulaştı. Acımız büyük, üzüntümüz tarif 
edilemez düzeydedir. 

COVID-19 salgını erken “yeniden açılma” ve tüm uyarılarımıza karşın ya-
şanan eksiklik ve hatalar nedeniyle, ne yazık ki kontrol edilemez bir nokta-
ya doğru ilerlemektedir. Bununla birlikte, hekimlerin ve diğer sağlık çalışan-
larının çalışma koşulları giderek zorlaşmakta, sağlık ve yaşam hakları konu-
sunda ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Son iki günde iki hekimin yaşamını 
yitirmesi durumun ciddiyetini göstermektedir. 

Türk Tabipleri Birliği olarak, COVID-19 pandemisinin 4. Ayı dolayısıyla 
hazırladığımız raporda, dünya ölçeğinde yürütülen bir araştırmada sağlık 
çalışanlarının COVID-19’a yakalanma olasılığının topluma göre 12 kat fazla 
olduğunun ortaya konulduğu bilgisini paylaşmıştık. Aynı zamanda, ilgili 
raporda kişisel koruyucu donanıma ulaşamayan sağlık çalışanlarının 
COVID-19’a yakalanma riskinin de yüzde 31 oranında arttığını belirtmiştik. 
Buna rağmen hala kişisel koruyucu donanıma ulaşmada sorunlar yaşan-
maktadır. 

Türkiye’de COVID-19 salgını sürecinde 5. Aya girdiğimiz bu dönemde, 
sağlık çalışanları yaşamlarını kaybetmekte, halen rutin taramaya ulaşama-
makta, ayrıca özveriyle sundukları sağlık hizmeti sırasında halen şiddetle 
karşılaşmaktadırlar. Bu konuya dikkat çekmek üzere daha önce de Bakan-
lığınıza yazılar yazdık ve sağlık çalışanlarının COVID-19 ile ilgili verilerinin 
TTB ile paylaşılmasını istedik. 

Sonbahardan itibaren salgınla ilgili tablonun daha da ağırlaşacağı ortada-
dır. Bakanlığınızın ağırlaşması beklenen tabloda sağlık çalışanlarını koru-
mak üzere yeni önlemler alıp almadığını, çalışanlarını korumak için neler 
yaptığını/yapacağını bilmek istiyoruz. Tekrar ediyoruz, sağlık çalışanlarına 
düzenli PCR tarama testi yapılmalıdır. PCR testi negatif ancak, semptomları 
pozitif olan sağlık çalışanları çalıştırılmamalıdır. Kişisel koruyucu malzeme-
lerdeki eksiklikler giderilmeli ve sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu mal-
zemeye erişimi kolaylaştırılmalıdır. COVID-19’un meslek hastalığı olarak 
kabulüne yönelik çalışmalar zaman geçirmeden başlatılmalıdır. Sağlık çalı-
şanlarının maddi kayıp kaygısı olmadan çalışabilmesi için önlemler alınma-
lıdır.  
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Türk Tabipleri Birliği olarak daha önce de birçok kez belirttiğimiz gibi mes-
lektaşlarımızın, sağlık çalışanlarının ve toplumun sağlığının korunması ve 
gerekli önlemlerin alınması için her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu bir 
defa daha paylaşıyoruz. 

Saygılarımızla. 

Prof. Dr. Sinan Adıyaman 

TTB Merkez Konseyi Başkanı 
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SAYIN DR. FAHRETTİN KOCA 

T.C. SAĞLIK BAKANI 

Bilkent-ANKARA 

07.08.2020 

Sayın Dr. Fahrettin Koca, 

COVID-19 Filyasyon Algoritması’na ilişkin bazı dökümanların Ankara İl 
Sağlık Müdürlüğü tarafından dağıtıldığı anlaşılmakla birlikte, söz konusu 
dökümanlara Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19’a ilişkin web sayfasından 
ulaşılamamıştır.  

Bu nedenle açıklığa kavuşması gereken ilk konu; yayınlanan yazı ve algo-
ritmanın sadece Ankara’da uygulanmak üzere mi dağıtıldığıdır? Türkiye’nin 
diğer illerinde aynı algoritma mı uygulanacaktır? Eğer uygulanmayacaksa 
diğer illerde uygulamaya konulacak olan filyasyon algoritması nasıldır? 

COVID-19 Filyasyon Algoritması hakkında açıklığa kavuşmasını istediğimiz 
sorularımızı ve Algoritma ile ilgili önerilerimizi ekte bilgilerinize sunuyoruz.  

Öte yandan, her yıl Eylül ile başlayan ve (Ekim-Mart) ayları, Avrupa 
ülkelerinde olduğu gibi Türkiye için de influenza (grip) vakalarının arttığı bir 
dönem olup bu yıl farklı olarak COVID-19 pandemisi ile influenza aynı 
zaman diliminde bir arada görülecektir. Dolayısıyla tanı, tedavi, aşı, kişisel 
koruyucu malzeme kullanımı, sürveyans ve sağlık hizmetlerinin organizasy-
onu başlıklarına ilişkin sağlık otoritesince yürütülecek kapsamlı hazırlıklara 
gereksinim vardır. 

Türk Tabipleri Birliği COVID-19 İzleme Kurulu, süreci; 25 Temmuz 2020 
tarihinde yaptığı toplantıda değerlendirmiştir. Önümüzdeki günlerde rapor 
haline getirilecek toplantıdan çıkan önerilerin -konunun önemi nedeniyle- 
vakit geçirmeksizin paylaşılması uygun görülmüştür. Ekte, bilgilerinize 
sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 

Saygılarımızla.  

Prof. Dr. Sinan Adıyaman 

TTB Merkez Konseyi Başkanı 

Ek:  

1. COVID-19 Filyasyon Algoritması Hakkında Açıklığa Kavuşmas Ge-
reken Sorular  

2. İnfluenza mevsimi yaklaşırken neler yapılmalı? 
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SAYIN DR. FAHRETTİN KOCA 

T.C. SAĞLIK BAKANI 

ANKARA 

12.08.2020 

Sayın Bakan, 

Pandemi ile mücadele ciddi bir iştir. 

Bu mücadelenin başlıklarından bir tanesi olan aşı-bağışıklama alanı da da-
ha fazla insanın hastalanmasını ve ölümünü önlemenin yanı sıra, bizzat 
salgının sonlandırılabilmesini sağlayacak önemli bir ögedir. 

Son olarak, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 31 Temmuz 2020 tarihinde, 
dünya genelinde 26 adet klinik, 10 tanesi de ülkemizde olmak üzere, 139’u 
da klinik öncesi çalışma aşamasında olan toplam 165 aşı araştırmasının 
devam etmekte olduğu resmi olarak açıklandı.  

Türk Tabipleri Birliği olarak, konuyla ilgili olarak tarafınıza gönderdiğimiz 
20 Temmuz 2020 tarihli kamuya açık mektupta da belirttiğimiz gibi, ülke-
mizle ilgili aşı çalışmaları başta olmak üzere, sağlık haberlerini doğrudan 
Sağlık Bakanlığı’nın kapsamlı ve resmi açıklamalarıyla öğrenmek istiyoruz. 

Son olarak geçtiğimiz gün yazılı ve görsel basın organlarında haber olarak, 
bir tanesi klinik çalışma aşamasına ulaşmış 8 aşı araştırmasının, TÜBİTAK 
tarafından kamusal olarak desteklendiğini yine hayret ve mutlulukla öğren-
dik.  

Bu vesileyle, Sağlık Bakanlığı’nı bir kez daha ülkemizde devam eden 
COVID-19 aşı araştırmaları konusunda kamuoyunu bilgilendirmeye ve aşı 
çalışmalarını bilimsel faaliyetlere katkısı olmayan bürokratik süreçlerin ge-
reksiz engellerine mahkûm etmemeye davet ediyoruz. 

Bilim insanlarının bilimsel motivasyonu zedelenmemeli, başarıyla sonuçla-
nan çalışmalar olduğunda, aşı üretiminin kamusal olarak gerçekleştirilebil-
mesi için gerekli önlemler bugünden başlayarak hayata geçirilmelidir. 

Saygılarımızla,  

Prof. Dr. Sinan Adıyaman 

TTB Merkez Konseyi Başkanı 
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SAYIN DR. FAHRETTİN KOCA 

T.C. SAĞLIK BAKANI 

ANKARA 

13.08.2020 

Sayın Bakan, 

Ülkemizde bulaşıcı ve salgın hastalıklarla mücadele konusunda yapılması 
gerekenlerle ilgili yasal düzenleme, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanu-
nu’nun birinci bap, beşinci fasılda yer alan 23-28. Maddeleri ve ikinci bap, 
ikinci fasılda yer alan 57-96. Maddeleriyle belirlenmiştir. Bu kapsamda, il 
ve ilçelerde Umumi Hıfzıssıhha Meclisleri’nin kurulması, üyeleri ve görevleri 
ile bulaşıcı ve salgın hastalıklarla mücadele, alınacak tedbirler ve yetkiler 
bütün ayrıntılarıyla tanımlanmıştır. 

Bununla birlikte, Sağlık Bakanlığı, COVID-19 pandemisi gerekçesiyle, sağ-
lık müdürlükleri bünyesinde ve valilerin başkanlığında ancak, üye bileşeni 
her ilde farklılık gösteren, İl Pandemi Koordinasyon Kurullarının kurulması 
yoluna gitmiştir. Görev ve yetkilerinin herhangi bir hukuksal dayanağı ol-
mayan söz konusu Kurulların, illeri için aldıkları kararlar da söz konusu du-
rum nedeniyle, yalnızca “tavsiye” niteliğinde olabilmektedir. Bir süredir 
Tabip Odalarımızdan iletilen bilgilendirmeler kapsamında, İl Pandemi Ko-
ordinasyon Kurulu kararlarının uygulamaya konabilmesi amacıyla, yasal ve 
ahlaki olmayan bir biçimde, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantılarında 
alınmış kararlar gibi yazıldığı ve Meclis’in üyelerine imzaya gönderildiği 
öğrenilmiştir.  

Yapılması gereken, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantılarının düzenli ola-
rak gerçekleştirilmesi, kararların bu toplantılarda bütün üyelerinin bilgisi ve 
katılımı doğrultusunda alınmasıdır. Sağlık Bakanlığı, İl Umumi Hıfzıssıhha 
Meclislerini işlevsizleştiren ve valiler başta olmak üzere, il sağlık yöneticileri-
ni hukuk dışı uygulamalara yönelten bu durumu ortadan kaldıracak adımı 
bir an önce atmalıdır. İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisleri, 1593 sayılı Yasa ile 
belirlenmiş işlevlerine döndürülmelidir. İlgili Yasa’nın İl Umumi Hıfzıssıhha 
Meclisi üyelerini belirleyen 23. Maddesinde “serbest sanat icra eden tabip” 
olarak belirtilen üye, TTB ve Tabip Odalarının kuruluşundan itibaren, Ta-
bip Odası Yönetim Kurulu üyeleri arasından odalarımız tarafından belir-
lenmiş ve valiliklere bildirilmiştir. Söz konusu uygulama, COVID-19 pan-
demisine kadar, ülke genelinde bir temayül olarak uygulanmıştır. 

Ancak, İl Pandemi Koordinasyon Kurulu üyeliklerine Tabip Odası temsilci-
lerinin dahil edilmemesi ve toplantılarda belirlenen “tavsiyelerin”, yukarıda 
belirtilen biçimde, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararına dönüştürülmek 
istenmesine yönelik, haklı ve doğru itirazlar sonrasında, tabip odalarımızı 
temsilen Meclislerde görev yapan meslektaşlarımızın üyeliklerine son veril-
mekte, yarım asrı geçen temayül ortadan kaldırılmak istenmektedir. Söz 
konusu uygulamayı, çok sesliliği ve ortaklaşmış değerleri yok saymaya yö-
nelik bir tutum olarak değerlendiriyor, toplumsal yarar ve halkımızın sağlığı 
açısından zararlı buluyoruz. 
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Sağlık Bakanlığı, valilik ve il sağlık müdürlükleri eliyle yürüttüğü bu girişime 
son vermeli, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisleri yeniden işlevlerine kavuştu-
rulmalı ve Meclislerin “serbest sanat icra eden tabip” olarak belirtilen üyele-
rinin, temayüle uygun olarak, bütün illerde yeniden Tabip Odası temsilcileri 
eliyle görevlendirilmeleri sağlanmalıdır. Saygılarımızla,  

Prof. Dr. Sinan Adıyaman 

TTB Merkez Konseyi Başkanı 
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SAYIN DR. FAHRETTİN KOCA 

T.C. SAĞLIK BAKANI 

ANKARA 

27.08.2020 

Sayın Bakan, 

Türkiye’de, COVID-19 hastalığı nedeniyle yaşamını yitiren hekimle-
rin sayısı, 5’i Ağustos ayında olmak üzere, 32’ye ulaştı. Bugüne kadar öne-
rilerimiz, yaptığımız uyarılar dikkate alınıp gerekli düzenlemeler yapılmadığı 
için ülkemizde hastalanan ve ölen sağlık emekçilerinin orantısı, dünya ülke-
leri arasında maalesef ilk sıralarda yer almaktadır. Yapılması gerekenler bir 
an önce hayata geçirilmediği takdirde önümüzdeki sürecin daha da ağırla-
şarak devam edeceğinden kaygı duyuyoruz.  

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi olarak, söz konusu ölüm ve hastalık-
lara engel olacak, azaltacak uygulamaları sizinle, yüzyüze görüşmek istiyo-
ruz. Bu bilgi alışverişinin karşılıklı tarihsel sorumluluğumuz olduğu düşünce-
sindeyiz. 

Görüşmemizde Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri ile birlikte, 
TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu ve üye uzmanlık dernekleri-
nin temsilcilerinin de olması, uzmanlık alanlarının bilimsel bilgi ve tecrübe-
leri ile çözüme olanak sağlayacak, sürecin şeffaf ve bilimsel ola-
rak yürütülmesine katkı sunacaktır.  

Kayıplarımız daha da artmadan bu görüşmenin en kısa sürede gerçekleşti-
rilmesi için gerekli çabayı göstermenizi bekliyoruz. 

Saygılarımızla, 

Prof. Dr. Sinan Adıyaman 

TTB Merkez Konseyi Başkanı 

 

  




