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TÜRK TABiPLERi BiRLiĞi GENEL YÖNETiM 
KURULU TOPLANTISI SONUÇ BiLDiRGESi 

Türk Tabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı 22 Ağustos 
2020 tarihinde gerçekleştirildi. Tabip Odası seçimlerinden sonra gerçekleşti-
rilen ilk GYK’ye Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyeleri, Tabip 
Odalarının başkan ve yöneticileri, TTB kol, dergi ve çalışma gruplarının 
temsilcileri katıldılar. 

GYK’nin ana gündem maddesi COVID-19 salgın süreci değerlendirilmesiy-
di. Katılımcılar, salgının ağırlığının her geçen gün artmasına rağmen Sağlık 
Bakanlığı’nın hekimleri ve sağlık çalışanlarını anlamaktan uzak bir politika 
sergilediklerini ifade ettiler. 

Tabip Odası yöneticileri bulundukları illerde sağlık müdürlerinin, hastane 
yöneticilerinin şeffaf bir yönetim anlayışı sergilemediklerini, toplumun bu 
gerçekliğin farkında olduğunu ve bu nedenle Tabip Odalarından beklenti-
nin her geçen gün arttığını belirttiler. 

GYK’de katılımcılar pandemi sürecinde ön safta mücadele ederken yaşam-
larını yitiren hekim ve sağlık çalışanlarını unutmayacaklarını, yeni ölümlerin 
yaşanmaması için Sağlık Bakanlığı’nı sorumluluklarını yerine getirmeye 
çağırdılar. 

 

Sağlık Çalışanları Güvenli, Sağlıklı, Çalışma ve  
Yaşam Koşullarını  

Hak Ediyor! 

1. Sağlık Bakanlığı günlük olarak il, kurum ve meslek bilgilerinin de ol-
duğu PCR testi POZİTİF ve NEGATİF olup hastaneye, yoğun bakı-
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ma yatırılan, ilaç tedavisiyle birlikte, evinde izolasyona ayırılanlar ile 
COVID-19 hastalığı nedeniyle yaşamını kaybeden bütün sağlık çalı-
şanlarının verilerini açıklamalıdır. Bu tarihten öncekileri de yine gün-
lük olarak topluca paylaşmalıdır. 

2. COVID-19 hastalığı, bütün sağlık çalışanları için meslek hastalığı 
olarak kabul edilmelidir. Düzenleme geriye dönük olarak da geçerli 
olmalıdır. 

3. Sağlık çalışanlarının ücretlendirilmesinde döner sermaye ve perfor-
mansa dayalı ücretlendirme kaldırılmalıdır. En düşüğü, ülkemizdeki 
güncel yoksulluk sınırının üzerinde olmak üzere, emekliliğe de yan-
sıyan, mesleğimizin gereklerini sağlayarak yaşayabilecek düzeyde 
maaş alabilmelidir. 

4. Sağlık çalışanlarının okul öncesi her yaştan çocukları için haftanın 7 
günü, 24 saat süreyle kesintisiz hizmet veren bakımevi, kreş ve ana-
okulu düzenlemesi kurum ve ilçe bazında yapılmalıdır. 

5. Sağlık çalışanlarının işe geliş ve gidişlerinde ulaşım parasız olmalı, 
ulaşım araçlarının pandemi koşullarında, kendisini ve toplumu riske 
atmayacak biçimde güvenli olması sağlanmalıdır. 

6. Sağlık çalışanlarına rutin olarak haftada bir PCR ile tarama testi uy-
gulanmalıdır. PCR (+) olan sağlık çalışanlarının başta ailesi olmak 
üzere, temas ettikleri herkese rutin bir hizmet olarak test yapılmalı-
dır. 

7. Hastaneye yatış ve ilaç tedavisi endikasyonu olmayan PCR (+) te-
ması olan sağlık çalışanları ücretli izinli sayılmalı, kendi talepleri kap-
samında, evde ya da uygun bir kamu kurum ve kuruluşunda karan-
tinaya alınmalıdır. 

8. Sağlık kurum ve kuruluşlarındaki Çalışan Sağlığı Birimlerinin eksik-
lerinin giderilmesi ve görev alanlarında aktif faaliyette bulunabilme-
lerinin önündeki engeller ivedilikle kaldırılmalıdır. 

9. Sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışanların tümüne parasız olarak 
grip aşısı uygulanmalıdır. Ayrıca altta yatan hastalıkları nedeniyle 
risk grubunda olan sağlık çalışanlarına pnömokok aşısı parasız ola-
rak uygulanmalıdır. 

10. Kronik hastalığı, immün yetmezliği olanlar, gebeler ve emzirenler 
COVID-19 hastaları ve/veya temaslılarının bulunduğu birimlerde 
görevlendirilmemelidir. Görevli olanların yerleri en kısa sürede uy-
gun biçimde değiştirilmelidir. 

11. Uzun çalışma saatleri sağlık çalışanları için fiziksel ve mental bir risk-
tir. Bu nedenle, COVID-19 hastalarıyla ilgili birimlerde görevli sağlık 
çalışanlarının çalışma süresi günlük 6 saati geçmemelidir. Personel 
eksikliği, söz konusu durumun gerekçesi olarak kabul edilmemelidir. 
Her meslekten atama bekleyen sağlıkçılar görevlerine atanmalıdır. 
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12. Sağlık çalışanları mesleki görev, yetki, uzmanlık alanı ve deneyimle-
rine göre uygun istihdam edilmelidir. Filyasyon görevlendirmelerin-
de bu alanda mesleki yetkinliği olmayanlar görevlendirilmemelidir.  
Öte yandan sağlık alanında yönetici görevlendirilmelerinde liyakata 
önem verilmelidir.  

13. Filyasyon ekibindeki sağlık çalışanlarına saat gözetilmeksizin yemek 
öğünleri kamusal olarak karşılanmalıdır. 

14. COVID-19 hastalarıyla ilgili filyasyon ve birinci basamak da dahil 
olmak üzere, tüm kurum ve kuruluşlarda çalışanlarla, bu görevde 
bulunan sağlık çalışanlarına etkenle ve yaptıkları işle ilgili hizmet içi 
eğitim verilmelidir. 

15. COVID-19 hastalarına hizmet veren tüm sağlık birimlerinin fizik ko-
şulları pandemi özelliklerine göre düzenlenmeli, sağlık çalışanlarına 
gerekli olan uygun nitelikteki kişisel koruyucu ekipman yeterli sayıda 
temin edilmelidir. 

16. Evrensel kuralların yanı sıra, ülkemizde geçerli mevzuata göre, sal-
gın koşulları da dahil olmak üzere, ilaç başlama yetki ve sorumlulu-
ğunun hekimlik mesleğinde olduğu unutulmamalı, düzenlemeler bu 
durum dikkate alınarak gerçekleştirilmelidir. 
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TÜKENMEYECEĞİZ!... 
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Çiçekli Şiirler Yazmak İstiyorum Bayım! 

Didem Madak 

 

“Zenciler prensesi olacağım. 
Hayat işte asıl o zaman başlayacak” 

 

 

Pippi Uzunçorap 

 

Çiçekli şiirler yazmama kızıyorsunuz bayım 
Bilmiyorsunuz. Darmadağın gövdemi 
Çiçekli perdelerin arkasında saklıyorum. 
Karanlıkta oturuyorum. Işıkları yakmıyorum. 
Çalar saat zembereği boşalana kadar çalıyor 
Acı veren bir sevişmeyi hatırlıyorum. 
Bir bıçağın gereksiz yere parlaması bu. 
Yıllardır kendini bulutlarda saklayan illegal bir yağmurum. 
Bir yağsam pahalıya malolacağım. 
Ben bir bodrum kat kızıyım bayım 
Yalnızlıktan başka imparator tanımaz bodrumum 
Bir süredir plastik vazolar gibi hiç kırılmıyorum 
Fakat korkuyorum. Birazdan da 
Kırk üç numara ayakkabılarınızla 
Bahçede oynayan çocukların üstüne basacaksınız 
Bu iyi olmaz bayım! 

“Gün akşam oldu” diyorum 
Ekmek kırıntıları atıyorum kuşlara 
Cam kırıkları yiyorlar 
Rüyamda; bir kâse dolusu suyun içinde 
Rengârenk yap-boz parçacıkları 
Anlatmak istiyorum, dinlemiyorsunuz. 
Hayır, sanırım sabahı bekleyemem 
Bilmiyorum. 
İnsanlar rüyalarını acilen anlatmalı.  
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SAĞLIK ÇALIŞANLARI YALNIZ DEĞİL!..... 

 




