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i-{gr"; "
ik haklanna, gahgma kogullartna, halkrn sa$lrk hakkrna iligkin sorunlarrn gdriiniir krlrnmasr ve toplu
i amacryla ytiri.itUlen etkinlikler, l4 Mart Trp Bayramr Haftasr etkinlikleri ile birlegtirerek

)uma gUni.i Pandeminin A$rr sonuglarrnrn sorumlularrnr biliyoruz" basrn agrklamasr,
)uma giinti "Pandemide Yagananlar onlenebilirdi" baglrklr gevrirnigi paner,
)azar gtinii lstanbul'da BUyiik Beyaz Bulugma ve Beyaz yiir0y0g,
)22 P azartesi-Sal r giin leri B Uy iik G(O)REV etki n I i I r,

)argamba giinii "Bagka Bir Sa$llk Sistemi: Neden, Nasrl ?" baglrklr Dr. Nevzat Eren Ulusal Halk Sa$|!

lumaftesi gunii Mersin'de "Saglrgrmrz ve 6zliik haklarrmrz" baglrklr Beyaz Bulugma,
umaftesi g0nti van'da "Demokrasi olmadan sallrk olmaz" baghkh Beyaz Bulugma,
iinii bulundu$umuz yerlerde Pandemide kaybetti$imiz sallrk galtganlannr anma giinti
lacaktrr.

cattf tmrn sa$lanmasr igin meslektaglarrmrza ga$rr yaprlmasrna ve tabip odalarrn ayazr yaalmasrna,

lma kogullartnrn ve iicretlerinin iyilegtirilmesi ve toplumun nitelikli saglrk hizmetine erigimi igin tal
yaprlmamasr nedeniyle, konuya dikkat gekilmesi ve bu konuda kanun yaprcrlara ve kamuoyuna sesimi:
I olarak l4 - l5 Mart 2022 tarihlerinde yaprlacak olan Biiyiik G(O)REV etkinlifii giinlerinde saglrk
hastalart, riskli ve acil gebeler, gocuk aciller, kanser hastalarr, yofiun bakrm hastalarr, COVID-19 v

k kurum ve kuruluglarrna bagvuranlara bakrlacak gekilde organize edirmesine,

yaptlacak giderlerin T0rk Tabipleri Birligi tarafrndan kargrlanmasrna, TTB Merkez Konseyi iiyelerini
ri Birl i$i tarafindan karg r lanmasrn a, karar veri ld i.

Dr. Alican Bahadrr
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