
Değerli meslektaşlarım, 

2020 Mart ayından beri yaşadığımız zorlu pandemi mücadelesinde 

Samsun Tabip Odası olarak pandemi yönetiminde toplumun sağlığını gözeten 

ve bu konuda toplumu ve yöneticileri uyaran bir meslek odası olma gayretinde 

olduk. Bunu yaparken üyemiz olsun veya olmasın tüm hekim arkadaşlarımızın 

ve sağlık çalışanlarının yanında olmaya çalıştık. İlk günden beri il yöneticileri Vali 

ve Sağlık Müdürlüğü nezdinde pandemi ile ilgili görüşlerimizi iletmeye çalıştık. 

Yaptığımız etkinlikleri bu güne kadar üç başkan mektubu ile sizlerle 

paylaştık. Böylece meslek odanızın faaliyetleri konusunda sizleri sıklıkla 

haberdar etmeyi istedim. Şimdi Samsun Tabip Odasında görevimizin birinci 

yılında ara genel kurulumuz öncesi dördüncü “Başkan Mektubu” ile Samsun 

Tabip Odası yönetim kurulunun değerlendirmesini sunmak istiyorum. 

15-16  Ağustos 2020 tarihinde yapılan seçimli olağan genel kurulu 

sonucunda değerli oylarınızla seçilen yönetim kurulumuz, 20.08.2020 tarihinde 

toplanarak görev paylaşımı yapmıştır. 

Yönetim Kurulu Başkanlığına Dr. Funda Neslihan FURTUN, Genel 

Sekreterliğe      Dr. Alper AKTAŞ, Saymanlığa Dr. Ayşe Nuray ENSELİ, 

Veznedarlığa Dr. Metin TURUTOĞLU, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Dr. Canan 

UĞUR, Dr. Diren Cemgil ÖZTÜRK, Dr. Deniz GÜRLER getirilmiştir. 



 

Bu yönetim kurulunun daha çok kurumsal, daha şeffaf, daha katılımcı 

olması için gayret ettik. Bunun için kol faaliyetlerine ağırlık verdik. Özel 

Hekimlik, Aile Hekimlik Kolu, Kadın Hekimlik Kolu aktif olarak çalışan kollarımız 

oldu. Bununla birlikte İşyeri Hekimliği kolumuzun disiplinli çalışması ile işyeri 

hekimlerimizi odamız üyeliğine davet ederek değerli çalışmalar sağladı. Bir 

başka önemli kolumuzu da Eğitim kolumuzun çevrimiçi yaptığı eğitim 

toplantılarıydı. Eminim ki bu toplantılara katılan her bir meslektaşımız çok fayda 

gördü. Bu sebeple her bir kolumuzun faaliyetlerini gerçekleştiren 

meslektaşlarıma en kalbi duygularla şükranlarımı sunarım.  

Göreve başlar başlamaz ilk toplantımızda Birim Temsilcileri Yönergesini 

yönetim kurulumuzda karara bağladık. Böylece her hastane ve birimden 

temsilci arkadaşımız , kollardaki arkadaşlarımız ve Samsun Tabip Odası 

Kurullarındaki arkadaşlarımızdan oluşturduğumuz Hekim Meclisi (Birim 

Temsilcileri Kurulu) dediğimiz grupla iki kez çevrimiçi toplantılar yaptık. Onların 

değerli katkılarından faydalandık.  

Amacımız tabip odası denildiğinde seçilmiş 7 kişilik yönetim kurulu değil 

çok fazla sayıdaki arkadaşımızı faaliyetlere ortak ederek çoğalmak ve 

zenginleşmekti. Bu noktada yönetim kurulunda ve Samsun Tabip Odası 

kurullarında sorumluluk alan tüm arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. 



Samsun Tabip Odası Yönetim Kurulu toplantılarını bir disiplin içinde 

gerçekleştirdik. Önceden belirlenmiş bir şablon halinde gündem oluşturup tüm 

gündem ve ilgili yazılar kurul üyelerine önceden gönderilerek toplantı hazırlığı 

sağlandı. Her hafta toplantı yapmaya çalıştık, sadece üç hafta yapmadık. Ocak 

2021 tarihinden itibaren alınan kararları web sayfamızda yayınladık. 

Samsun Tabip odamıza ve TTB ye olan güvenin en fazla olduğu bir 

süreçteyiz. Buna karşın bu güvenin devamı ve kazanımların artması, meslek 

odası ve mesleki saygınlığımızı artırmak için gayretimizi en üst seviyeye 

çıkarmamız gerekiyor.  

TTB Ara Genel Kurulunu 3 Temmuz 2021 tarihinde yapacağız. Hemen 

öncesi Haziran 2021 ayı içinde Samsun Tabip Odası ara genel kurulumuzu da 

pandemi sebebiyle geç de olsa yapmış olacağız. Bu ara genel kurulda 

sunacağımız Samsun Tabip Odası Faaliyet raporunu bu mektubun ilişiğinde 

yazılı halde sizlere sunmak istiyorum. 

Son olarak her mektupta yaptığım bir hatırlatmayı tekrarlamak istiyorum. 

Meslek örgütümüzün gücü desteğinize bağlıdır. Son bir yılda meslektaşlarımızın 

desteğini hissettik. Bununla birlikte gücümüzü en üst seviyeye çıkarmanın yolu, 

meslek odanıza sahip çıkmanızdır. Bunun için yasal olarak bazı 

meslektaşlarımızın üye olma zorunluluğu bulunsa da gönüllü üyelerimizin de 

olması mutluluk verici. Çevremizdeki meslektaşlarımızı üye olmaları için 



yüreklendirelim, aidatlarımızı yatıralım. Samsun Tabip Odası etkinliklerine 

katılalım. Hep birlikte çok daha güçlüyüz… 

Saygı, sevgi ve dostlukla… 

Dr. Neslihan Funda Furtun 

Samsun Tabip Odası Başkanı 

 

Samsun Tabip Odası 2020-2021 Yılı Faaliyet Raporu 

 

15-16  Ağustos 2020 tarihinde yapılan seçimli olağan genel kurulu 

sonucunda değerli oylarınızla seçilen yönetim kurulumuz, 20.08.2020 tarihinde 

toplanarak görev bölümü yapmıştır. 

Yönetim Kurulu Başkanlığına Dr. Funda Neslihan FURTUN, Genel 

Sekreterliğe      Dr. Alper AKTAŞ, Saymanlığa Dr. Ayşe Nuray ENSELİ, 

Veznedarlığa Dr. Metin TURUTOĞLU, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Dr. Canan 

UĞUR, Dr. Diren Cemgil ÖZTÜRK, Dr. Deniz GÜRLER getirilmiştir. 

Yönetim kurulumuzun seçilmesi nedeniyle tebrik ve  kutlamalar kabul 

edilmiş, Yönetim Kurulumuzca Basın Açıklaması yapmıştır.  Görev dağılımı 

sonucu Samsun Tabipler Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirilen Dr. Funda 



Neslihan FURTUN;  "Seçim bitti, yeni bir solukla mücadelemize devam edeceğiz. 

Bizden önceki arkadaşlarımıza verdikleri katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. 

Biz de devraldığımız bayrağı daha yukarıya taşımak için mücadele edeceğiz" 

diye konuştu. 

Konuşmaların ardından Dr. Funda Neslihan FURTUN, eski Başkan Dr. 

Murat ERKAN ve diğer yönetim kurulu üyelerine teşekkür plaketi verildi. 

 

26 Ağustos 2020  

Samsun Tabip Odası Birim Temsilcileri Kurulu kurularak yönerge yönetim 

kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe koyuldu.  

28 Ağustos 2020 

Maske uyarısı yüzünden şiddete uğrayan meslektaşımızın yanında 

olduğumu belirten basın açıklaması yaptık ve konunun her alanda takipçisi 

olduğumuzu belirttik. 

3 Eylül 2020 

Samsun Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak Samsun Valisi Zülkf Dağlı’yı 

makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulunduk. Pandemi 

konusunda fikir alışverişi sağladık. 



Yine aynı gün SAOB bileşenleri ile bir araya gelerek Samsun Büyükşehir 

Belediye Başkanı Mustafa Demir ile bir araya geldik ve pandemi konusunda 

Samsun’da neler yapılması gerektiğini, Covid-19 salgını hakkında 

bilgilendirmede bulunduk. 

4 Eylül 2020 

Samsun Canlı Haber ‘e konuşan Samsun Tabip Odası Başkanı Dr.Funda 

Furtun, salgınla mücadelede tedbirlere uyulması gerektiğini belirterek, "Salgın 

ne yazkı ki ileri boyutta tüm hastanelerimiz ve kovid servislerimiz dolu. 

Öncelikle vatandaşımızın bilinçli olması gerekiyor" dedi. Samsun Tabip Odası 

Başkanı Funda Furtun,  vatandaşların koronavirüs sürecinde dikkat 

etmeleri  böylesine ciddi bir konunun yok sayılmaması gerektiğini ifade etti.  

9 Eylül 2020 

Bir basın açıklaması yaparak ilimizdeki Covid-19 vakalarını değerlendirdik 

ve günlük 400 vakaya ulaştığımızı halkımızla paylaşarak, daha dikkatli olunması 

gerektiğini ve yasaklara riayet etmekle birlikte  uyarıların dikkate alınması 

konusunda hem halkımızı hem de yerel yönetimi konu hakkında daha titiz 

olmaya davet ettik. 

 

 



11 Eylül 2020 

Covid 19 salgınıyla mücadelede geldiğimiz noktada çok yorgunuz ve 

tükeniyoruz. Sadece salgın değil iyi yönetilememek de kayıplarımızı artırıyor 

maalesef. TTB, bu duruma dikkat çekmek üzere 14-18 Eylül tarihleri arasında 

“YönetemiyorsunuzTükeniyoruz” sloganı ile ifade edilen bir dizi eylemler 

gerçekleştirdik. 

14 Eylül 2020 

 İlimizde tam bir koordinasyon sağlayarak tüm hekim arkadaşlarımız 

ile birlikte tek ses olup “Yönetemiyorsunuz Tükeniyoruz” diye haykırdık. 

16 Eylül 2020 

“Yönetemiyorsunuz Tükeniyoruz” eylemlerinin son gününde Samsun 

Tabip Odası’nın da bulunduğu Süleymaniye geçidinde hekimler bir araya 

gelerek bir basın açıklaması yaptık. 

Basın açıklamasında “ Kimilerinin dediği gibi; suçlu ne yurttaşımızdır nede 

fedakarca sağlık hizmeti veren sağlık emekçisidir. Suçlu pandemiyi 

yönetemeyenler ve tükenmemize seyirci kalanlardır” denildi. 

 

 



22 Eylül 2020 

 Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleşen 

sağlık emekçilerine uygulanan ve Sosyal medyada paylaşılan ve tüm sağlık 

camiasının içini acıtan görüntüleri büyük bir elemle izledik. Konu hakkında bir 

basın açıklaması yaparak sağlık emekçilerinin ve tüm hekimlerin yanında 

olduğumuzu bir kez daha vurguladık. 

24 Eylül 2020 

 Samsun Tabip Odası Dr. Kamil Furtun 2021 Mizah Öyküleri 

Yarışması duyurusunu yaptık. 

26 Eylül 2020 

 SAOB’un organize ettiği ve OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’ında 

katıldığı Akademik Bakış adlı toplantıya katılım sağlayarak görüşlerimizi dile 

getirdik. 

27 Eylül 2020 

 Ankara’da gerçekleştirilen Türk Tabipleri Birliği 72. Büyük 

Kongresine katıldık. Samsun Tabip Odası başkanı Dr.Funda Furtun divan 

kurulunda görev aldı ve seçimi Etkin Demokratik TTB grubunun listesi kazandı. 

 



28 Eylül 2020 

 Bir basın açıklaması yaparak “Döner Sermayenin Sağlıkçıya 

Dönmüyor” dedik.  “Tüm kamu hastanelerine gönderilen T.C.Sağlık Bakanlığı 

Kamu Hastaneleri genel müdürlüğü kaynaklı son üç aylık dönem için döner 

sermaye dağıtımına ilişkin usül ve esaslar konusundaki talimat, yöneticilerin 

sağlık çalışanlarına olumsuz yaklaşımını ortaya koymaktadır.” diyerek konuyu 

gündeme taşıdık. 

2 Ekim 2020 

 OMÜ Rektörü Prof.Dr. Yavuz Ünal’ı makamında ziyaret ettik. 

Ziyarette Samsun Tabip Odası’nı temsilen Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. 

Funda Furtun ve Yönetim Kurulu üyesi Dr. Metin Turutoğlu hazır bulundular. 

Güncel meselelerin değerlendirildiği görüşmede ilimizde pandemide son durum 

değerlendirilmesi yapılırken, Ağustos ayında göreve başlayan Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Yavuz Ünal  ve Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. 

Funda Furtun birbirlerine hayırlı olsun dileklerini ilettiler. 

7 Ekim 2020  

 Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Funda Furtun, hekimlerimizle bir 

mektup paylaşarak 2 aylık dönemde neler yaptığımızı anlattı. 

 



10 Ekim 2020 

 OMÜ Tıp Fakültesi dekanı Prof.Dr.Cengiz Çokluk’u makamında 

ziyaret ettik. Pandemi döneminde Tıp eğitimi konusunda dekan beyin 

görüşlerini ve tedbirlerini dinlediler. Samsun ili için Covid 19 mücadelesinde 

durum değerlendirmesi yaptıkları bu ziyarette karşılıklı olarak birbirlerine yeni 

görevlerinde başarı dilediler.  

 

Yine aynı gün bir basın açıklaması yaparak bazı ders kitaplarında hekim ve 

sağlık çalışanlarına yönelik şikayet ve şiddeti özendirici veya kışkırtıcı ifadeler 

geçen cümleler nedeniyle kınama mesajı yayınladık. Tüm sağlık çalışanları 

olarak yaşadığımız Covid-19 pandemi sürecinde oldukça özverili ve yıpratıcı bir 

süreçte çalışmaktan ve yine bu süreçte en fazla vefat eden ve hastalanan 

meslek grubu olarak bu tür yayınlar bizleri üzmekte ve açık olarak şikayet ve 

şiddete neden olacak bir duruma dönüşmektedir. 

13 Ekim 2020 

 Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Funda FURTUN ve Genel Sekreter 

Dr. Alper AKTAŞ, OMÜ Tıp Fakültesi öğrencilerine çevrimiçi bir toplantıyla TTB 

ve Samsun Tabip Odası’nın faaliyetleri hakkında bilgi verdiler. 

 



22 Ekim 2020 

 Covid-19 pandemi sürecinde ötelenen sağlık sorunları ve aşı 

gereksinimlerinin karşılanmaması nedeniyle bir grip salgını olabileceği 

konusunda bir basın açıklaması yaptık. Halkımızı ve kamuoyunu bilgilendirerek 

aşı gereksinimini dile getirdik. 

24 Ekim 2020 

 Samsun Akademik Odalar Birliği (SAOB) 3. toplantısına katılım 

sağladık. Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası’nda  gerçekleşen 

toplantıda ilimizde pandemi ne durumda ve neler yapabiliriz, fikirlerimizi 

paylaştık. 

 Yine aynı günün akşamında Samsun Tabip Odası Kadın Hekim Kolu 

ilk toplantısını çevrimiçi olarak gerçekleştirdi. Bu toplantıyla ilk kez Samsun 

Tabip Odası bünyesinde kadın hekimlere yönelik bir kol kurulmuş oldu. Kol 

başkanlığına Dr. Gülay Oğuz getirildi. 

29 Ekim 2020 

 Samsun Tabip Odası yönetim kurulu üyeleri ve beraberinde 

Samsun hekimleri  tüm yasaklara rağmen pandemi tedbirlerine dikkat ederek 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması adına Atatürk anıtına çelenk koydular. 



Törene bir çok sivil toplum örgütü katıldı. Samsun hekimleri de çelenk 

sunumuna ilgi gösterdiler. 

31 Ekim 2020 

 İzmir’de yaşanan deprem felaketinde kaybettiğimiz 

meslektaşlarımızı anarak tüm İzmirlilerin yanında olduğumuzu belirten bir basın 

açıklaması yaptık. 

1 Kasım 2020 

 Samsun Tabip Odası Başkanı Funda Furtun, Sağlık Bakanlığı 

tarafından getiren izin ve istifa yasağının insan haklarına aykırı olduğunu söyledi 

ve bunun kabul edilemez olduğunu belirtti. 

9 Kasım 2020 

 “Her gün saat 21.00’de Karanlıklar aydınlansın diye ışığınla destek 

ver Türkiye” diyerek Covid-19 ‘un sağlık çalışanları için meslek hastalığı 

sayılması gerektiğini belirttik. 

10 Kasım 2020 

 Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 82. Yılında Onur 

Anıtı’na çelenk koyarak ve saygı duruşunda bulunarak andık. 

 



13 Kasım 2020 

 Uyarılarımız üzerine Rekabet Kurulu Samsun’daki özel hastanelerde 

uygulanan fahiş fiyat uygulamaları hakkında soruşturma kararı aldı. 

18 Kasım 2020 

 TBMM’ye iki iktidar partisi milletvekili tarafından 5 Ekim tarihinde 

sunulan “Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 

Dair Kanun Teklifi”, ilgili komisyonlardan hızla geçirilerek TBMM Genel 

Kurulu’nda bu hafta görüşmeye açılmıştır. Bu kararın ardından Samsun Tabip 

Odası ve TTB olarak “Araba Lastiği ve Plastik Çöplerin Yakılmasına İzin Vererek 

Toplum Sağlığıyla Oynamayın” diyerek tepki gösterdik. 

19 Kasım 2020 

 Dr.Aynur Dağdemir’i ölümünün 5. yılında mezarı başında özlemle 

andık. 

1 Aralık 2020 

 Bir basın açıklaması yaparak Covid-19 un yeterince ciddiye 

alınmadığını belirttik. “Gerek sağlık bakanlığının açıklamaları gerekse Samsun 

özelinde sahadan aldığımız bilgiler malesef pandemi ile mücadelede 



durumumuzun iyi olmadığını göstermektedir” diyerek uyarılara uyulması 

gerektiğini bir kez daha dile getirdik. 

10 Aralık 2020 

 Samsun Tabip Odası başkanı Dr.Funda Furtun, bir basın açıklaması 

gerçekleştirerek günlük vaka sayılarının 2000’lerin üzerinde olduğunu 

kamuoyuyla paylaştı ve 14 gün tam kapanma önerisini yineledi. 

 

14 Aralık 2020 

 TTB Hukuk bürosunun yayınladığı VERBİS Kayıt Kılavuzunu web 

sitemizde ve sms bilgilendirmesi yaparak hekimlerimizle paylaştık. 

28 Aralık 2020 

 Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Funda Furtun, hekimlerimize 

hitaben yazdığı 2. mektubunu paylaşarak Ağustos – Aralık  dönemine ait bir 

bültenle bu dönemde neler yaptığımızı anlattı. 

30 Aralık 2020 

 Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir basın açıklaması 

yaparak “Öfkeliyiz; Çünkü Tükendik, Çünkü Ölüyoruz!” diye haykırdık. 



Samsun’da pandemi nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları ve 

hekimlerimizi andık. 

4 Ocak 2021 

 Sağlık Bakanlığı’nın Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerine İmzalatmak 

İstediği “Tip Hizmet Sözleşmesi” Hukuka Aykırıdır ve Geri Çekilmelidir diyerek 

bir basın bildirisi yayınladık. Hekimlerimizin konu hakkında nasıl itiraz etmeleri 

gerektiği konusunda örnek dilekçeleri web sitemizden yayınladık. 

11 Ocak 2021 

 Sağlık Bakanlığı’nın muayenehanelerden istediği hasta verilerine 

dair bir merkezi sistem oluşturması konusunda fikrimizi beyan ettik. 

18 Ocak 2021 

 Samsun Tabip Odası Eğitim Günleri’nin ilkini çevrimiçi olarak 

gerçekleştirdik. Prof.Dr. Yıldız Pekşen, Prof.Dr. Oğuz Uzun ve Doç.Dr.Fatih 

Temoçin’in katılımıyla gerçekleşen çevrimiçi toplantıda “Samsun hekimlerinin 

COVID-19 aşılanmasına katılımının yüksek, aşı yan etkilerinin literatürle uyumlu 

ve geçici olduğu , COVID-19 geçirenlerin hala antikor yüksekken bile aşı 

yaptırdığı”   bu bilimsel toplantı süreç ve sonunda  öne çıktı. 

 



25 Ocak 2021 

 Hekimlerin görsel ve yazılı medyaya para ödeyerek çıkmaları ve 

buna aracılık edilmesi konusunda bir basın açıklaması yapılarak durumun 

Etikolegal İhlal olduğu vurgulandı. 

27 Ocak 2021 

 Birim Temsilcilikleri Kurulu Yönergesi Samsun Tabip Odası web 

sayfasında yayınlanarak hekimlerimizle paylaşıldı. 

29 Ocak 2021 

 Samsun Tabip Odası Hekim Sohbetleri “Çocuklarda Besin Alerjileri” 

başlığı altında Doç.Dr.Mehtap Kılıç’ın sunumuyla ve yoğun bir katılımla 

gerçekleştirildi. 

4 Şubat 2021 

 Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Funda Furtun bir basın açıklaması 

yaparak ilimizde ve Türkiye genelinde aşılamada ne durumdayız ve pandemide 

son durum hakkında bilgi verdi. 

 



Yine aynı günün akşamında çevrimi olarak Samsun Tabip Odası Birim 

Temsilcileri toplantısı gerçekleştirildi. Divan Kurulu başkanı seçildi ve Samsun 

Tabip Odası Sosyal komitesi kurularak gerekli görevlendirmeler gerçekleştirildi. 

5 Şubat 2021 

 Samsun Rotary Kulübü “Meslekte Başarı Ödülü” nü tüm hekimler 

adına Samsun Tabip Odası Başkanı Dr.Funda Furtun’a ve sağlık şehidi Dr.Ali 

Murat Uludoğan’ın eşi Filiz Uludoğan’a odamızda düzenlenen bir törenle verildi. 

8 Şubat 2021 

 Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Funda Furtun bir basın açıklaması 

yaparak, Boğaziçi Üniversitesi’nde olaylarla ilgili ilimizde de gerçekleşen olaylar 

ile ilgili üniversiteli gençlerimizin yanında olduğunu belirtip “Herkes fikrini 

özgürce dile getirebilmeli, kendini ifade edebilmeli” diye konuştu. 

10 Şubat 2021 

 Veri Sorumlulukları Sicili’ne (VERBİS) kayıt sırasında tabip odası 

üyelerimizin yararlanabilmesi için hazırlanan rehberi web sitemizde 

hekimlerimizle paylaştık.  

 

 



11 Şubat 2021 

 Odamız avukatı Hüseyin Özdemir tarafından hazırlanan Kişisel 

Verilen İşlenmesi Hakkında Açık Rıza Formu’ nu web sitemizde hekimlerimizde 

paylaştık. 

12 Şubat 2021 

 Hükümetin yanlış sağlık politikaları ve sağlıkta şiddetin önüne 

geçememesi, Yozgat ve Rize’de yaşanan hekime ve sağlık çalışanlarına yönelik 

şiddet olaylarının ardından Samsun Tabip Odası Başkanı Dr.Funda FURTUN bir 

basın açıklaması yaparak “Göstermelik değil, içten ve samimi yasaların 

çıkarılmasını istiyoruz” dedi. 

 

13 Şubat 2021 

 TTB Merkez Konseyi, TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu ve 

Samsun Tabip Odası bir basın bildirisi yayınlayarak sağlıkta şiddetin kadınları 

hedef aldığına dikkat çekti. 

17 Şubat 2021 

 Samsun Tabip Odası Eğitim Günleri’nin ikincisini çevrimiçi olarak 

gerçekleştirdik. Dr.Murat Danacı'nın moderatörlüğünü yaptığı toplantıya 



konuşmacı olarak, Dr.Ayşegül İdil Soylu "Radyolojide İnvaziv Girişimler; Biz ne 

yapıyoruz? Dünyada neler yapılıyor?" konusu ve Dr.Ersoy Kocabıçak "Beyin Pili 

Tedavisinde Güncel Durum ve Gelecek" konuları hakkında sunumlarını bizlerle 

paylaştılar. 

1 Mart 2021 

 14 Mart Tıp Bayramı Etkinlik Takvimini yayınladık. 

4 Mart 2021 

 Samsun Tabip Odası toplantı salonunda bir basın açıklaması 

gerçekleştirerek “Asistan Hekimler Tükeniyor! Asistan Hekimlerin çalışma ve 

eğitim koşulları derhal iyileştirilmelidir” diyerek asistan hekimlerimizin yanında 

olduğumuzu dile getirdik. 

7 Mart 2021 

 Samsun Valisi Zülkif Dağlı’yı makamında ziyaret ederek pandemide 

son durumu değerlendirip , kendilerini 14 Mart Tıp Haftası etkinlerine davet 

ettik. 

8 Mart 2021 

 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle sabah diğer sivil 

toplum kuruluşlarıyla birlikte anıta çelenk sunumu yaptık. Ardından OMÜ ' de 



"Pandemide Krizde Kadın Mücadelesi Her Yerde" konulu basın açıklamasına 

katıldık ve destek verdik. Aynı günün akşamında 8 Mart sebebiyle 

düzenlediğimiz "Kadına Şiddet Sayıları Bize Ne Söyler?" konulu Dr.Gülay Oğuz 

ve Dr.Yasemin Yüce'nin konuşmacı olarak katıldığı bir çevrimiçi toplantı 

gerçekleştirdik. 

11 Mart 2021 

 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında bir basın açıklaması 

düzenleyerek “Pandemide Kaybettiğimiz Sağlık Emekçilerini Saygı ve Özlemle 

Anıyor, Toplumsal sağlık için, demokrasi ve adalet istiyoruz.” diye haykırdık. 

14 Mart 2021 

 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Samsun Tabip 

Odası’nın düzenlemiş olduğu 14 Mart Özel Konseri,  Samsun Tabip Odası 

Başkanı Dr. Funda Furtun, Dr. Volkan Konya ve hastane sekreteri Kübra 

Yılmaz’ın söyledikleri güzel şarkılarla ve samimi sohbetlerle gerçekleştirildi. 

Geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen konser, tüm sağlık çalışanlarına 

armağan edildi. 

15 Mart 2021 

 Meslekte 50. Yılını tamamlayan hekimler için samsun Tabip Odası 

Toplantı salonunda plaket töreni düzenlendik. Samsun Valisi Sayın Zülkif 



Dağlı'nın katılımıyla gerçekleşen törende hekimlik mesleğinde yarım asırı 

tamamlamış olan Dr. İhsan Aytaçoğlu, Dr. Mustafa Ata Karayunus, Dr. Naci Şen, 

Dr. Osman Araz, Dr. Orhan Ünal ve Dr. Sefer Sarıkoç plaketlerini Samsun Valisi 

Sayın Zülkif Dağlı'nın elinden aldılar.  

 Yine aynı günün akşamında Dr. Kamil Furtun 2021 Mizah Öyküleri 

Yarışması ödül töreni çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Samsun Tabip Odası Dr. 

Kamil Furtun 2021 Mizah Öyküleri Yarışması büyük ödülünü İstanbul’dan 

yarışmaya katılan Onur Akbaba, “Dilimin Ucunda” öyküsüyle kazandı. Mansiyon 

ödüllerini kazananlar ise şöyle; Dr. Ali Murat Uludoğan Mansiyon ödülünü Onur 

Bozkurt (İzmit), “Açılın Ben Doktorum” öyküsüyle... Dr. Habib Demirel Mansiyon 

ödülünü İlyas Engiz (Antalya), “Birileri Gövdemi Çalmış” öyküsüyle... Dr. Necati  

Emirhan Mansiyon ödülünü ise Erkan Şemin (İzmir), “Düşe Kalka Geldim Ben Bu 

Yaşıma” adlı öyküsüyle kazandı. 

17 Mart 2021 

 Atakum Belediyesi ve Samsun Tabip Odası iş birliğiyle, görevli 

başında hayatını kaybeden sağlıkçıların hatıralarını yaşatmak amacıyla "Samsun 

Tabip Odası Sağlık Şehitleri Hatıra Ormanı" kuruldu. Fidanların toprakla 

buluştuğu hüzünlü törende Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Funda Furtun, 

"Tüm dünyayı şaşkına çeviren, hayatlarımızı alt üst eden bugünlerde, herkes 

kendi kabuğuna çekilmişken biz yine cephedeyiz. Sağlık çalışanlarının yalnızca 



salgınlarda değil; savaşta, depremde, selde, yangında her zaman ateş 

hattındayız" dedi. 

18 Mart 2021 

 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Prof.Dr.Nesrin 

Çobanoğlu’nun anlatımıyla “Tıpta Etik” konulu toplantı çevrimiçi olarak 

gerçekleştirildi. 

21 Mart 2021 

 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında Göbeklitepe Düş 

Gezisi çevrimiçi olarak Profesyonel rehber Hakkı Ocakaçan eşliğinde 

gerçekleştirildi. 

 

24 Mart 2021 

 Samsun Tabip Odası Eğitim Günlerinin 3. Toplantısı Dr.Saffet 

Ertaş'ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Konuşmacı olarak, Dr. Özlem Mıdık 

"Tıp Eğitiminde Öğrenen Hakları" konusu ve Dr.Ahmet Turla "Sağlık Ortamında 

Mobing" konuları hakkında sunumlarını bizlerle paylaştılar. 

 

 



31 Mart 2021 

 Pandemide son durum nedir ? Kısıtlamalar ve Samsun Tabip 

Odası’nın Önerileri konulu basın açıklaması Samsun Tabip Odası toplantı 

salonunda gerçekleştirildi. Kalabalık bir basın ordusunun takip ettiği basın 

açıklamasını Samsun Tabip Odası adına Dr.Metin Turutoğlu paylaştı. 

1 Nisan 2021 

 Pandemide kaybettiğimiz sağlık çalışanlarını anmak için özel bir 

hastanenin önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdik. Açıklamayı Samsun 

Tabip Odası adına yönetim kurulu üyesi Dr.Diren Cemgil Öztürk yaptılar. 

Açıklamada “Ülkemizin ertelenemez en acil ihtiyacı; siyasal ve etik sorumluluk, 

bilimsel akıl ve vicdandır” denerek hekim ve sağlık çalışanlarının ölümlerine 

dikkat çekildi. 

3 Nisan 2021 

 Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun yaşamını yitirdiği 1 Nisan, “COVID-19 

Nedeniyle Kaybettiğimiz Sağlık Çalışanlarını Anma Günü” olarak belirlediğimiz 

ve Türkiye’nin her yerinde sağlık kurumları önünde COVID-19 mücadelesinde 

yaşamını yitiren sağlık çalışanlarını andığımız gündü. Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk böylesi bir günde “Evde hastalananlar 

var, nasıl meslek hastalığı kabul edelim?” açıklaması ile iktidarın sağlık 



çalışanlarına verdiği değeri bir kez daha ortaya koymuş; sağlık çalışanlarının 

hafızasında ve tarihte kötü bir yer daha edinmiştir. Bu sözler “COVID-19’un 

illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı kabul edilmelidir ve mevzuatla 

güvence altına alınmalıdır” talebimizde ne kadar haklı olduğumuzu da bir kez 

daha göstermiştir. COVID-19’un meslek hastalığı sayılması bir bakanın 

keyfiyetine göre belirlenemez diyerek bakan Selçuk’u tüm sağlık çalışanlarından 

özür dilemeye davet ettik. 

9 Nisan 2021 

 Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Funda Furtun, hekimlerimize 

hitaben yazdığı 3. mektubunu paylaşarak 2021 yılı başından 14 Mart Tıp 

Bayramı etkinliklerine kadar olan dönemi değerlendirdi. 

15 Nisan 2021 

 İl Sağlık Müdürlüğü önünde hekimlerimizle birlikte bir basın 

açıklaması yaparak “Yaşam Hakkımızdan Vazgeçmiyoruz” diyerek tüm hekimler 

adına bir kez daha haykırdık ve Covid-19 un meslek hastalığı sayılmasını bir kez 

daha dile getirdik. 

21 Nisan 2021 

 Samsun Tabip Odası Eğitim Günleri’nin 4. Toplantısı Dr. Ö. Faysal 

Çadır'ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Toplantıya konuşmacı olarak, 



Doç.Dr.Yeliz Tanrıverdi "Yeni Mutasyonlar ve Getirdikleri" konusu ve Dr.Öğr. 

Üyesi Selçuk Özdin "Covid ve Ruh Sağlığı - Aşısı var mı?" konuları hakkında 

sunumlarını bizlerle paylaştılar. 

1 Mayıs 2021 

 Pandemi tedbirleri çerçevesinde Onur Anıtı’na çelenk sunumu 

gerçekleştirdik ve “Yaşasın 1 Mayıs” diyerek emeğin ve emekçinin yanında 

olduğumu bir kez daha dile getirdik. 

3 Mayıs 2021 

 Samsun tabip Odası avukatı Hüseyin Özdemir’in İşyeri Hekimlerinin 

Tabip Odası Üyeliği zorunluluğu konusundaki hukuki görüşü web sitemizde 

yayınlandı. 

12 Mayıs 2021 

 Bir basın bildirisi yayınlayarak Filistin halkına yapılan zulmü 

lanetlediğimizi bildirdik ve Filistin halkının yanında olduğumuzu bir kez daha 

dile getirdik. 

 

 Yine aynı gün SAOB bileşenleri olarak Samsunspor ’un yanında 

olduğumuzu belirten, TFF ye hitaben yazılan yazıyı web sitemizde paylaştık. 



 

17 Mayıs 2021 

 TTB’nin yürüttüğü hukuki mücadele sonucu, emekli olmakla birlikte 

60 yaşını doldurmamış hekimler de dahil olmak üzere bütün emekli hekimlerin 

kadro koşulu aranmaksızın özel sağlık kuruluşlarında çalışmasının önünde bir 

engel kalmadı. 

19 Mayıs 2021 

 Samsun Tabip Odası Eğitim Günleri'nin 5. toplantısı  19 Mayıs 2021 

gerçekleştirildi. Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Funda 

Furtun'un moderatörlüğünü yaptığı toplantıya konuşmacı olarak, OMÜ Çocuk 

ve Ergen Ruh Sağlığı Anabilimdalı'ndan Prof.Dr.Koray Karabekiroğlu katılarak 

“Kim bu gençler? Hem özeniyoruz, hem ayar vermeye çalışıyoruz.!” Konulu 

sunumunu bizlerle paylaştılar.  

21 Mayıs 2021 

 KESK, DİSK, TMMOB,TTB ve TÜRK-İŞ birlikteliğinde  Samsun Çiftlik 

Caddesi Süleymaniye geçidinde bir basın açıklaması yapılarak “Filistin halkının 

yanındayız, Filistin halkı göstermelik kınamayla değil, İsrail ile askeri, ticari, 

diplomatik tüm ilişkilerin kesilmesiyle desteklenir.” denildi. 



28 Mayıs 2021 

 Dr.Kamil Furtun anması, Dr.Kamil Furtun Göğüs Hastalıkları 

Hastanesi önünde TTB Genel Sekreteri Dr.Vedat Bulut’un katılımıyla 

gerçekleştirildi ve Sağlıkçıya yönelik şiddet bağlamında etkin sağlıkta şiddet 

yasası talebinde bulunan basın açıklaması yapıldı. 

29 Mayıs 2021 

 Dr. Kamil Furtun ve Dr. Aynur Dağdemir’in mezar ziyaretleri 

gerçekleştirildi. 

 


