
Değerli Basın Emekçileri 

Türk Tabipleri Birliği Kanun’una göre halk sağlığına ve hastalara fedakârca özveri ile hizmeti bilen, bizlerin “İyi 

Hekimlik” diyerek tanımladığımız meslek geleneğini muhafaza edip geliştirmek bizim görevimizdir. Aynı Kanun 

hükümlerine göre; Birliğimize üye olan hekimlerin hak ve menfaatlerini korumak ödevimizdir. Dahası halkın 

sağlığını korumak için faaliyetlerde bulunmak, halk sağlığı ve tıp alanındaki sorunlarda resmi makamlarla 

karşılıklı işbirliği yapmak bizim yükümlülüğümüzdür. 

Türk Tabipleri Birliği, COVID-19 Pandemisi’nin ilk gününden itibaren yaptığı açıklamalar, hazırladığı rapor ve 

değerlendirmelerle Kanun’un verdiği bu görevleri yerine getirmeye çalışmaktadır.  

Türk Tabipleri Birliği, geçtiğimiz altı ay süresinde yaptığı basın açıklaması, verdiği röportajlar ve Sağlık 

Bakanı’na yönelttiği sorular dışında; 14 Mayıs tarihinde ikinci, 10 Temmuz’da ise dördüncü ay COVID-19 

pandemi değerlendirme raporlarını açıklamıştır. Ayrıca 12 Haziran’da üçüncü, 14 Ağustos’ta ise beşinci ay 

değerlendirme görüşlerini kamuoyuyla paylaşmıştır.  

Başka bir ifadeyle Türk Tabipleri Birliği, her ay pandeminin gidişini değerlendirmiş ve bilimsel aklın 

şekillendirdiği önlemleri kamuoyu ve Sağlık Bakanlığı’na iletmiştir.  

Salgının altıncı ayını geride bıraktığımız şu günlerde geçmişten bugüne kadar Türk Tabipleri Birliği olarak 

vurguladığımız en önemli konular; verilerin şeffaf ve güvenilir olması, sağlık çalışanlarının nitelikli koruyucu 

ekipman eksikliği yaşamaması, test sayısının arttırılması, salgınla mücadelenin hastane değil birinci basamak 

merkezli yürütülmesi, sağlık sisteminin bu durum dikkate alınarak düzenlenmesi, yeniden açılmanın ve 

gerektiğinde kapanmanın epidemiyoloji bilimi çerçevesine uyarak şekillendirilmesi, gerektiğinde uygulanacak 

fiziksel hareketlik kısıtlamasının kamu ve özel sektör çalışanlarının tümünü kapsaması, salgından en çok 

etkilenen grupların belirlenerek onlara özel önlemler alınması, yerel yönetimlerin salgınla mücadelenin bileşeni 

haline getirilmesi ve pandemi mücadelesinin kişisel önlemlere bırakılmayıp, suçlama ve damgalama 

yapılmadan kamusal önlemlerle yetkinleştirilmesi konularıydı.  

Şimdi şu sorunun yanıtını hepimizin vermesi gerekiyor: Eğer Türk Tabipleri Birliği’nin bu başlıklar halinde 

özetleyebileceğimiz önerileri hayata geçirilseydi, eğer bizlerle sürekli, yapıcı, açık, eşitlikçi bir görüşme ve 

salgın kontrolü eşgüdümü sağlansaydı bugün Türkiye’de bu kadar hasta ve ölüm yaşanır mıydı? 41’i hekim 

olmak üzere 95 sağlık çalışanını kaybeder miydik? 

Bugün, 21 Eylül 2020 tarihi itibariyle Türk Tabipleri Birliği COVID-19 Pandemisi Altıncı Ay Değerlendirme 

Raporu’nu açıklıyoruz. Bu rapor, geçmiş raporların bir devamı olarak salgını ele almakta, pandeminin ülke ve 

dünyadaki dinamiklerini gözler önüne sermekte, ülkemiz özelinde salgından “can alıcı” biçimde etkilenen 

grupları tariflemekte, salgına bütüncül yaklaşarak Türkiye’de sürdürülmesi gereken kontrol politikalarını 

özetlemektedir. 

Türk Tabipleri Birliği olarak bu raporun hazırlanmasına katkı sunan Türk Tabipleri Birliği, tabip odaları ve 

uzmanlık dernekleri COVID-19 izleme gruplarına, Türk Tabipleri Birliği’nin kol ve komisyonlarına ve tıp ve tıp 

dışı alandaki yetkinlikleriyle raporumuza katkı sunan yazarlarımıza, bilim insanlarına teşekkür ederiz. 
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