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İstanbul Tabip Odası Yönetim 
Kurulu (İTO) COVID-19 İzle-

me Grubu tarafından hazırlanan 
“Türkiye’nin Wuhan’ı İstanbul’da 
Pandeminin Bir Yılı” başlıklı raporu 
23 Mart 2021 Salı günü İstanbul 
Tabip Odası’nda düzenlenen basın 
toplantısıyla kamuoyuyla payla-
şıldı.

Toplantıda ilk sözü alan İTO Genel 
Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçü-
kosmanoğlu, “normale dönüş” 
sürecinin yönetilemediğini ve va-
kaların artmasına sebep olduğunu 
belirterek “Türkiye en çok vakanın 
görüldüğü ülkeler arasında. Biz 
kapanma çağrıları yapmıştık en 
başında, fakat iktidar bu kapanma-
yı hem doğru uygulamadı hem de 
sopa olarak kullandı. Geldiğimiz 
durum bir başarı hikayesi değil, 
yanlış politikalar sonucu yaşam 
savaşı verdiğimizin fotoğrafı” dedi.

Ardından İTO COVID-19 İzleme 
Kurulu üyesi Doç. Dr. Esin Tuncay, 

“Ağır bedeller ödediğimiz bu 
süreçte sağlık çalışanları hakla-
rını almalı ve kapanma ile ilgili 
önlemlerin acilen alınması ve 
aşılamanın hızlıca gerçekleşmesi 
gerektiğini” söyledi.

İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip 
ise “Geçtiğimiz bir yıl büyük acılar 
ve zorluklarla geçti. İlk vaka da 
ilk ölüm de İstanbul’da görüldü. 
Pandemi de eşit değil. Bir semtin 
sosyoekonomik düzeyi ne kadar 
düşükse ölümler de o denli yük-
sek oluyor. Evinizde çalışma im-

kanınız, maddi durumunuz iyiyse 
yaşıyorsunuz. Ekonominin çarkları 
dönsün diye işçi ve emekçilerin 
çalışmak zorunda olduğu bir yıl 
geçirdik. Sağlık çalışanları, emekçi-
ler daha çok öldü bu süreçte.” dedi.

Son olarak İstanbul’da Pandemi-
nin Bir Yılı Raporu İTO Yönetim 
Kurulu üyesi Prof. Dr. Rukiye Eker 
Ömeroğlu tarafından basınla ve 
kamuoyuyla paylaşıldı.

Rapora web sitemizden ulaşabi-
lirsiniz. 

Ülkemizde çalışan yabancı 
uyruklu asistan hekimlerin ya-

şadığı sorunları, öneri ve talepleri 
dile getirmek üzere İstanbul Tabip 
Odası (İTO) ve Asistan ve Genç 
Hekim Komisyonu tarafından bir 
basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda basın açıklamasını İTO 
Asistan ve Genç Uzman Hekim Ko-
misyonu adına Dr. Fikret Çalıkoğlu 
okudu. Açıklamada şu görüşler 
dile getirildi:

“Yabancı uyruklu meslektaşları-
mız uzmanlık eğitimleri süresin-
ce TC uyruklu meslektaşları ile 
aynı iş yükü ve sorumlulukları 
üstlenmekte, çalıştıkları hasta-
nelerin döner sermayesine aynı 

katkıyı sağlamakta ve aynı eğitimi 
almaktalar. Aralarındaki fark ise 
yabancı uyruklu asistan hekimle-
rin ek ödeme almamaları, çalıştık-
ları kurumca sağlık sigortalarının 
yapılmamasıdır. Sağlık sigortası 
olmaksızın çalışmak zorunda kalan 
birçok mağdur meslektaşımız 
vardır. Bu tablo içinde yaşanan en 

çarpıcı örnekse COVID-19 polik-
liniğinde çalışırken enfekte olan 
meslektaşlarımızın tedavi mas-
raflarını ödemesinin istenmesidir. 
Bu skandal tablonun bir an önce 
düzeltilmesini talep ediyoruz.”

Açıklamaya web sitemizden ulaşa-
bilirsiniz.


