
1



1

SAMSUN TABİP ODASI 

AĞUSTOS 2020- ARALIK 2020 


FAALİYET BÜLTENİ




 Değerli meslektaşlarõm, 

	 TTB içerisinde büyük bir oda olan 

Samsun Tabip Odasõnda hizmet bayrağõnõ 

almamõzõn Ÿzerinden yaklaşõk dšrt ay 

geçti. Bu sŸreç içerisinde yaptõğõmõz 

çalõşmalarõ šzetlemek, birazcõk da 

dertleşmek amacõyla kaleme aldõğõm ikinci mektubu okumaktasõnõz şimdi. 

	 Bitirmeye ramak kaldõğõmõz bu yõlõ tarih Òlanetli yõlÓ diye yazacak herhalde. Sadece 

biz değil tŸm yeryŸzŸ halkõ pandeminin cenderesinde zor gŸnler geçirdik. Aslõnda 

hekimler için şaşõrtõcõ değildi bu. Eminim hepimiz Tõbbiyenin uzun soluklu eğitiminin bir 

yerinde şimdi yaşadõklarõmõzõ senaryo olarak okumuşuzdur. Gšzle gšrŸlmeyen kŸçŸk bir 

varlõkla mŸcadele etmek hayaletle savaşmak ya da bir kabus gibi bir şey dersek abartmõş 

olmayõz sanõrõm. 

	 Covid 19, bir taraftan da tŸm insanlõğa, çok uzun zamandõr unuttuğu bazõ 

kavramlarõ hatõrlattõ; paylaşmak ve dayanõşmak. Tabi ki anlayanlara. GšrŸldŸ ki insan 

sağlõğõnõ metalaştõran, sağlõklõ olmak yerine hastalõktan kar etmeye çalõşan tüm sistemler 

Covid 19 karşõsõnda yeknesak oldular. O kocaman, heybetli tedavi edici hizmetler bu 

kŸçŸcŸk varlõk karşõsõnda diz çšktŸ. Buna karşõlõk sağlõklõ olmayõ temel insan hakkõ olarak 

gšren ve sağlõğõ para kazanõlacak bir alan değil de yurttaşlarõna karşõ yŸkŸmlŸlŸk gšren 

yšnetim anlayõşõ pandemi mŸcadelesinde daha iyi sõnav verdi. Bilindiği gibi TTB ve Samsun 

Tabip Odasõ olarak bizler de çok uzun zamandõr sağlõklõ olmanõn sosyal bir hak olduğu 

konusunda mŸcadele vermekteydik. Haklõlõğõmõz, ne yazõk ki covid 19 pandemisi ile ortaya 

çõktõ. 
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Samsun Tabip Odasõ

	 Pandemi mŸcadelesi aynõ zamanda, hekim meslek šrgŸtŸnŸn ne bŸyŸk šneme sahip 

olduğunu da gšsterdi. Muktedir zihniyetin içi boş başarõ yaratma hõrsõna karşõlõk sizin 

meslek šrgŸtŸnŸz her tŸrlŸ baskõ ve tehdite rağmen õsrarla gerçekleri ortaya koymaya ve 

bilimden yana taraf olmaya devam etti. Bu kararlõlõk halkõn nezdinde gŸvenilirliğini 

pekiştirdi. Hepimiz bunun haklõ gururunu yaşõyoruz. Òİyi ki tabip odalarõ varÓ sšzŸ 

neredeyse yurttaşlarõmõz arasõnda sloganlaştõ. Bu noktada Samsun Tabip Odasõ olarak her 

zaman için Òiyi hekimlikÓ şiarõ ile hekimlerin sorunlarõ ile ilgili šnceliğimizi yerine 

getirdiğimizi mutlulukla belirtmek isterim. Biliyorsunuz bunun için sšz vermiştik. 

	 SŸreç içerisinde tŸm yeryŸzŸ hekimleri Òpaylaşma ve dayanõşmaÓ kavramlarõnõ en 

iyi anlayan grup oldu. Samsun Tabip Odasõ Ÿyeleri arasõnda da Òlanetli yõlÓ en fazla 

paylaşõm ve dayanõşmanõn sergilendiği zaman dilimi oldu kanõmca. 

	 ‚ok kayõplarõmõz oldu. Covid 19Õa kurban verdiğimiz sağlõk çaõlõşanlarõmõzõn sayõsõnõ 

artõk sšylemek bile istemiyorum. ‚ŸnkŸ her biri onlarõn sevenleri ve aileleri için biricik. 

SamsunÕda gšrev yapan sağlõk çalõşanlarõ arasõnda da kayõplar yaşadõk. Dr. Habib Demirel, 

hemşire Meral Arbağ, 112 ambulans şšfšrŸ Rõfat Ataseven ve en son hastane sağlõk 

personeli …nder BŸyŸk   Covid 19 sebebiyle yaşamlarõnõ kaybetti. Başkan mektubunu 

yazarken başka bir kara haber daha geldi. Benim de mesai arkadaşlõğõ yaptõğõm Dr. Ali 

Murat UludoğanÕõ da Covid 19Õa kurban verdik. Her birine AllahÕtan rahmet, sevenlerine 

sabõr, sağlõk camiamõza başsağlõğõ diliyorum. 

	 Elbette hastalõğa yakalanan meslektaşlarõmõzõn sayõsõ da azõmsanamayacak değildi. 

Yetişebildiğim kadarõyla her birine ulaşmaya çalõştõm. Durumlarõ konusunda bilgi aldõm. 

Hepsine geçmiş olsun diyorum. Bu esnada yoğun bir şekilde ÒCovid 19 meslek hastalõğõ 

olsunÓ konusunda çalõşmalarda bulunduk. Açõklamalarõmõz, pankartlarõmõz ve hatta 

hazõrladõğõmõz video ile yurttaşlarõmõz nezdinde farkõndalõk oluşturduk. İnanõyor ve 

arzuluyorum ki en kõsa zamanda illiyet bağõ aranmaksõzõn sağlõk çalõşanlarõ için Covid 19 

meslek hastalõğõ olacak.  
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	 Pandemi döneminin bu özel şartlarõnda hekim meslek šrgŸtŸ başkanõ olarak 

sorumluluklarõmõ biliyor ve yaşõyorum. Gerek meslektaşlarõmõzõn gerekse yurttaşlarõmõzõn 

sağlõklõ kalabilmeleri adõna gŸndemi izliyorum. Gerektiğinde uyarõlarda bulunuyor ve tŸm 

bunlarõ yapõcõ tarzda gerçekleştiriyoruz. Mutlulukla ifade etmeliyim ki Samsun ili šzelinde 

her ne kadar pandemi kuruluna dahil edilmesek de Samsun Tabip Odasõnõn etkinliği ve 

yapõcõ politikasõ mŸlki idare nezdinde karşõlõk ve saygõnlõk bulmaktadõr. Bunlarõn tŸmŸ 

sizlerin desteğiyle gerçekleşmektedir. 

	 TŸm gšstergeler ve gidişat 2021 yõlõnda da Covid 19Õun gŸndemimizde yer alacağõnõ 

gšstermektedir. MŸcadelemize umutsuzluğa kapõlmadan devam edeceğiz. Umutsuzluğa 

kapõlmayalõm ve gšnŸl rahatlõğõyla pandemi mŸcadelesi verelim diye sŸrekli hekimlerin 

motive edilmesi gerektiğini sšylŸyor ve šzlŸk haklarõnõn takipçisi olmaya devam ediyoruz. 

	 Hepimizin ne kadar yorulduğunu, kimi zaman da umutsuzluğa kapõldõğõnõzõ 

gšrŸyorum. Bu noktada Metin AltõnokÕun dizelerini hatõrlatmak istiyorum. 

Kara bir suyu 

Geçiyoruz şimdilerde 

Basarak yosunlu taşlara 

Sen bugŸnden yarõna 

Birazcõk umut sakla. 

Biliyor ve inanõyorum ki hepimizin yŸreğindeki umut bizleri gŸneşli gŸnlere taşõyacak. 

  

	 Değerli meslektaşlarõm, 

	 Başkan mektubumun yer aldõğõ bu bŸltende gšreve geldiğimiz tarihten itibaren 

çalõşmalarõmõzõn bazõlarõnõ bulacaksõnõz. TŸm bu faaliyetlerin değeri Samsun Tabip Odasõ 

Ÿye hekimlerinin katkõsõna bağlõdõr. 
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Samsun Tabip Odasõ

	 Biliyorsunuz ki, her šrgŸtŸn gŸcŸ Ÿyelerinin gŸcŸyle orantõlõdõr. Sizler ne kadar gŸç 

verirseniz biz o kadar gŸçlŸyŸz. Pandemi dšneminde anlaşõldõğõ gibi gŸçlŸ meslek šrgŸtleri 

elzemdir. ‚ŸnkŸ sorunlara akõlcõ ve bilimsel yaklaşõmla bakar, ona gšre etkin çšzŸmler 

ortaya koyar. Bu sebeple Samsun Tabip Odasõ faaliyetlerine katõlõmõnõz çok šnemlidir. 

 	 Samsun Tabip Odasõ sadece seçilen kurullar Ÿzerinden değil aynõ zamanda komisyon 

çalõşma gruplarõyla ve birim temsilcileriyle faaliyet gšsterir. Sanõyorum 2021 yõlõnõn 

başlarõnda ilk Birim Temsilcileri Kurulu toplantõmõzõ gerçekleştireceğiz. Bu toplantõ, hekim 

meclisi gibi işlev gšrecek ve Samsun Tabip Odasõna doğrultu verecektir. Fakat sizlerin 

Samsun Tabip Odasõ çalõşmalarõ için gšnŸllŸ olmanõza ihtiyacõmõz var. 

 	 Bilmenizi isterim ki ben ve Samsun Tabip Odasõ yšnetimi, hekimlerin ve 

yurttaşlarõmõzõn faydasõna olacak her Þkri destekleme ve hayata geçirme konusunda 

heyecan duymaktayõz. Diğer taraftan Samsun Tabip Odasõnõn sahadan bilgi toplamasõnõn 

yolu, bizzat sahada yaşayan ve mesleklerini icra eden sizlersiniz. Bu sebeple sağlõklõ bilgi 

akõşõ için her birinizin, birer duyusal reseptšr gibi iletişim içinde kalmanõzõ šnemsiyorum. 

Sonuç olarak bizler sizlerin içinden kişileriz, bazen hatalar yapabiliriz. Bšyle durumlarda 

yapõcõ tarzda uyarõlarõnõz bize yol gšsterecektir. 

	 Diğer taraftan Samsun Tabip Odasõnõn çalõşmalarõnõ sŸrdŸrecek tek bir mali kaynağõ 

var. Sizin aidatlarõnõz. Bilindiği Ÿzere Tabip Odalarõ 6023 nolu yasayla Òkamu niteliğindeÓ 

organizasyonlardõr. Bšyle bir dayanak aidatlarla ilgili bir çok durumu Oda Yšnetim kurulu 

insiyatiÞnden šte, yasalarla belirlenen kurallara bağlamaktadõr. Aslõnda bir bakõma oda 

aidatlarõ kamu alacağõ niteliğinde olmaktadõr. Bizim yšnetim birimleri olarak mevzuat 

gereği bazõ yŸkŸmlŸlŸklerimiz olmaktadõr. Bunun için kimi meslektaşlarõmõza uyarõ 

yazõlarõ gšndermekten ŸzŸntŸ duyuyorum. Fakat bu alacaklarõ silme ve benzeri yetkimizin 

olmadõğõnõ tekrar ifade etmek isterim. Bu nedenle aidat šdemelerinizde šzen gšstermenizi 

rica ediyorum. 
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	 Sizlerin bu mali destekleriyle çalõşmalarõmõz ete kemiğe bürünmektedir. Emin olun 

aidatlarõnõz olabilecek en iyi şekilde sizlere hizmet olarak geri dönmektedir. Bu noktada 

šnŸmŸzdeki yõl içinde uzun zamandõr aidat borcu meslektaşlarõmõza durumu hatõrlatmak 

zorunda kalacağõmõzõ sšylemek isterim. 

  

	 Değerli meslektaşlarõm, 

	 Başka bir šnemli konuda Samsun Tabip Odasõnda kurumsal bir yapõ oluşturmaktõr. 

Bu konuyu önemsiyorum. Kurumsallaşmanõn temel iki ilkesini katõlõmcõlõk ve şeffaßõk 

olarak gšrŸyorum. Katõlõmcõlõk ilkesinin gereğini ve yapõlmasõnõ istediğim şeyleri yukarda 

ifade etmiştim. Özetle her bir üyemizin elini taşõn altõna koyma konusunda isteği 

katõlõmcõlõğõn motor kuvvetidir. Birçok komisyonumuzu kurduk ama henŸz kuramadõğõmõz 

bazõ komisyonlarõmõz da var. İstiyorum ki komisyonlarõmõz ve çalõşma gruplarõmõz 

devinim içinde Ÿretimlerde bulunsun. Samsun Tabip Odasõ olanaklarõ emrinize amadedir. 

	 Diğer önemli temel ilkemiz ise şeffaßõk. Bu doğrultuda Samsun Tabip Odasõ Yšnetim 

Kurulu kararlarõnõ Ocak 2021 tarihinden itibaren web sayfamõzda etik sõnõrlar dahilinde ve 

kişisel haklarõ koruyarak paylaşacağõmõzõn haberini vermek istiyorum.  

	 Son olarak bu Ò lanetli yõl Ó õn sonunda šncelikle her bir Samsun Tabip Odasõ Ÿyesine 

teşekkŸr ediyorum. †lkemizde ve SamsunÕda başta hekimler olmak üzere tüm sağlõk 

çalõşanlarõ cefakar ve fedakar gayretleriyle cansiperane sağlõk hizmeti verirken covid 

19Õun meslek hastalõğõ kabul edilmesi eylemlerimize devam edeceğiz. Samsun Tabip Odasõ 

kurullarõ, komisyonlarõ, çalõşma gruplarõ ve birim temsilcileri olan tŸm meslektaşlarõma 

şŸkranlarõmõ sunuyorum. 

	 Özetle; “İyi ki Samsun Tabip Odasõ var, iyi ki siz varsõnõzÓ É 

	 Sevgiyle, saygõyla, dostluklaÉ 

Uzm. Dr. Neslihan Funda Furtun 

Samsun Tabip Odasõ Başkanõ 
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