TONLARCA PİKNİK ÇÖPÜ İstanbul’da piknikçilerin akın ettiği Belgrad Ormanı,
pikniğe giden yurttaşların ardında bıraktığı çöp sorunuyla karşı karşıya. Özellikle hafta sonu yurttaşların gittiği Belgrad Ormanı’nda geçen hafta piknik yapılan

alanlarda 22 ton, ormanın derinliklerinde ise 8-9 ton çöp toplandı. İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Halkla İlişkiler ve Dış İlişkiler Şube Müdürü Canan Yeşil,
çöplerin büyük bir çoğunluğunun piknik malzemesi olduğunu söyledi.
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4 Prof. Saltık uyardı: Kentte acil olarak 14 günlük kapatılma uygulanmalı

MÜZISYENLER EYLEMDE

4 Yurtdışındaki gibi hasta seçme durumunda kalınabilir

‘Tek derdimiz ekmek’

P

andemide getirilen kısıtlamalar nedeniyle mesleklerini
yapamayan sanatçılar Taksim’de
sessiz eylem yaptı. “Sanatın saati olmaz” diyen sanatçılar Taksim Mis Sokak’ta enstrümanlarını sokağın ortasına bıraktı. Sanatçılar adına açıklama yapan
Ayhan Ak, “Bu işten başka işimiz
yok nasıl geçineceğiz. Yetkililerin bunları düşünmesi lazım. Tek
derdimiz ekmek” dedi.

İşletme Müzisyenleri de İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs
(Covid-19) tedbirleri kapsamında kafe, restoran ve birçok iş
yerinin saat 22.00’den itibaren kapatılmasına karşı Şirinevler Meydanı’nda bir araya gelerek “Sessizlik eylemi” yaptı. Müzisyenler, müzik aletlerini yere bırakarak yarım saat boyunca
sessizce durdu. 			
l İSTANBUL/Cumhuriyet

İstanbul tıkanıyor
BIR YIL DAHA SIKINTIMIZ VAR

S

ağlık çalışanları sayısının yetersizliğini anımsatan Prof.
Saltık, “En az 100 bin yeni sağlık
çalışanı alınması gerekir diye aylardır uyarıyoruz. Var olan sağlık
personeli yetersiz” dedi. Sağlık
Bakanı Koca’nın “aşı yakındır ve
yakında maskeden kurtulacağız”
yönündeki söylemlerini de eleşti-

40 BİNİ AŞKIN KİŞİ MASKE KURALINA UYMADI

ren Saltık, özetle şunları kaydetti: “Bu söylem son derece yanlış. 2021’in ilkbaharı, yaza doğru
bir aşı elde edebiliriz, ancak bununla da bitmiyor. Ciddi bir üretim yetersizliği sorunu var. Türkiye 90 milyon, 45 milyona aşı yapacaksınız diyelim, bu denli aşıya erişmek olanaklı değil. En ya-

kın gibi gözüken aşı
eksi 70-80 derecede
SIBEL
saklanmak zorunda.
BAHÇETEPE
Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir donanım yok. Bu da ciddi bir kaynak
ve zaman gerektiriyor. Daha bir
yıl yaklaşık, iyimser söylüyorum,
çok sıkıntımız var. ”

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 6- 13 Kasım’da yapılan denetimlerde, 40 bin 857 kişinin maske zorunluluğuna uymadığını,
389 kişinin ise HES kodu olmadan seyahat ettiğini açıkladı.

T

ürkiye koronavirüs salgınıyla mücadelede 8. ayını geride bırakırken vaka sayılarının yeniden tırmanışa geçmesiyle
günlük hastalık tanısı konulan kişi sayısı 3 bini geçti. Ağır tabloyu
gazetemize değerlendiren Ankara Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Ahmet Saltık, bulaş zincirini kırmak için çok acil 14 günlük kapatma önerisinde bulunarak “İstanbul’daki salgın durumu nisan
ayındaki tepe değerlerine yaklaşmış hatta aşmış durumda denebilir. Doktorlar yoğun bakıma alacakları hastaları seçmek durumunda kalabilir, bu çok acı” dedi.

Prof. Saltık

Sedyelerde bekliyorlar

Bir günde
üç sağlıkçıyı
kaybettik

Özeller:
Yer yok

İ

stanbul’da telefonla aradığımız
özel hastanelerin pek çoğu, koronavirüs servislerinin ve yoğun
bakımlarının dolu olduğunu ve
hasta kabul edemeyeceklerini
söyledi. Koronavirüs hastası bir
yakını olan yurttaş, yaşadıklarını şu sözlerle özetledi: “Babamın
arkadaşı korona ve kamu hastaneleri dolu olduğu için özel hastaneye yatırmak istedik. Anadolu yakasında aradığım 4 büyük
özel hastane, korona servisi ve
yoğun bakımlarının tamamının

‘İki
haftadır
hastayım,
sistemde
hâlâ
pozitif
değilim’

dolu olduğunu söyledi. Bu doğru
ise tam bir skandal, ne yapacağımızı bilmiyoruz.”
Böbrek nakilli olan ve koronavirüs testi pozitif çıkan S.B. ise
“Bir kez filyasyon ekibi geldi, ilaçları getirdiler, sonra kimseyi görmedik. Nefes almakta zorlanıyorum, ara ara ateşim çıkıyor. Hastalığım iki haftayı geçti ancak halen sistemde pozitif vaka olarak
görünmüyorum. Sistemde her
şey birbirine girmiş durumda” diyerek yaşadıklarını anlattı.

‘TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI’
Göğüs Hastalıkları UzmaÇocuk
nı Prof. Elif Dağlı, Twitter’den

şamba akşamı İstanbul yoğun bakım yatışlarının tüm zamanların reyaptığı paylaşımlarda şunları paykorunu kırdığını bildiriyor. Aydın’ın
laştı: “Meslektaşım İzmir’de hasta- bir ilçesinden meslektaşım ‘yanelerin acil servislerinde 40 kişinin tış hızına yetişemiyoruz’ diyor.
yoğun bakım yatağı beklediğini bil- Muğla’da yoğun bakım yataklarındiriyor. Bir hastane yöneticisi çar- da sıkıntı olduğunu öğreniyoruz.”

Testsiz 		
işe dönüş

Pozitif
çıkan
sağlık
personelini
bekleyen
yeni
tehlike

MAHMUT LICALI

S

ağlık Bakanlığı’nın koronavirüs
rehberini güncellemesinin ardından il sağlık müdürlükleri aracılığıyla hastanelere gönderilen
yazıda, pozitif olan sağlık çalışanlarından asemptomatik veya hafif semptomlu olanların 10. gün,
hastanede yatarak tedavi görenlerin 14. gün, yoğun bakım desteği alanların ise 20. günden sonra herhangi PCR testi yapılmadan
işe başlamasının bildirildiği yer aldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı
Gamze Akkuş İlgezdi, “Pozitif olan
hekimlerimizi ve sağlık emekçilerimizi tekrar test yapılmadan çalışmaya zorluyorlar” dedi.

Sağlık çalışanlarının zaten düzenli olarak test yaptırmadan çalıştığına dikkat çeken İlgezdi,
“Sağlık çalışanları sayı azlığı nedeniyle tam iyileşmeden çalışmak
zorunda bırakılıyor. Aynı zamanda da bulaşma tehlikesi ortaya çıkıyor. Bugüne kadar hiç test yapılmayan birçok hekim ve sağlık çalışanı mevcut. Hekimlerimizi ve
sağlık çalışanlarımızı korumak için
hiçbir çabaya girilmiyor. Çok sayıda sağlık emekçimizi bu mücadelede kaybettik. Sağlıkçılarımıza düzenli ve tekrarlı testler yapılmıyor, hak ettikleri mali ve diğer
haklar verilmiyor. Ve şimdi hasta
hasta işe başlamaları zorunlu hale
getiriliyor” dedi. l ANKARA

Bursa’da 112 Acil sağlık hizmetlerinde şöfor olan Mehmet Çalışkan koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. İzmir’de sağlık memuru Tansel Yıldız, İstanbul’da eczacı Ali Balkan, koronavirüs
nedeniyle yaşamını yitirdi. İstanbul Eczacı Odası’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada “Meslektaşımız Eczacı Ali Balkan’ı
(Gözde Eczanesi / Bayrampaşa) Covid-19 nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz” denildi. l Haber Merkezi

SIKINTI YOĞUN
Dr. Demir ve Dr. Kılıç, özellerdeki yoğun bakım yataklarından kâr
endişesi nedeniyle faydalanılamadığına dikkat çekiyor
SİBEL BAHÇETEPE

Y

eniden salgının merkezi haline gelen İstanbul’da hastane önlerindeki test kuyrukları her geçen gün uzuyor, yoğun bakım servislerinde yer
bulmak konusunda sıkıntı yaşanıyor. İstanbul’daki yoğun
bakım sıkıntısına dikkat çeken Dr. Ergün Demir ve Dr.
Güray Kılıç, kamu hastanelerinin alarm verdiğini özel hastanelerin bir kısmının da yoğun
bakım servislerinde Covid-19
hastalarını yatırmaktan kaçındığını belirtti. Demir ve Kılıç

özetle şunları söyledi:
“Yoğun bakım hizmetinde sorun, yataklı servis ve yatak sayısı bakımından yetersizlikten
çok, yoğun bakım servislerinin özel sektör ağırlıklı olması
ve pandemi döneminde denetim yapılmamasından kaynaklanmaktadır. Özel sağlık sektörü doğası gereği Covid-19 hastalığına ‘maliyet’ ve ‘kâr’ penceresinden bakmaktadır. Bugün
birçok ilde yoğun bakım servislerinde boş yatak bulunamamasının temel nedenleri arasında yoğun bakım yataklarının
en çok para kazandıran hizmet

olarak görülmesi ve yoğun bakım yataklarının akılcı kullanılmaması, SGK’nin özel hastanelerde Covid-19 tedavisi gören
hastalar için yoğun bakım pandemi bakım ücreti ödemesini
iptal etmesi yer almaktadır.”
Dr. Demir ve Kılıç, Türkiye’de
toplam yoğun bakım yatak sayısının 39 bin 955 olduğunu,
bunun yüzde 43.5’inin Sağlık
Bakanlığı, yüzde 41’inin özel
hastanelerde yer aldığını söylediler. Demir ve Kılıç, esas ihtiyaç olan erişkin yoğun bakım
toplam sayısının ise 25 bin 364
olduğunu anımsattılar.

Prof. Saltık, “Birçok kaynaktan
ve hastanelerden arkadaşlarımızdan gelen bilgiler bu yönde. Yoğun bakım yatağı bulmak son derece güç, cankurtaranlar saatlerce
gelemiyor, merkezi yönlendirme
ile hangi hastanede boş yatak varsa oraya götürüyor cankurtaranlar. Ama yönlendirildikleri hastanelerde de rahatlık yok; tıkanmak
üzere İstanbul’daki durum” uyarısında bulundu. Hangi ilde, hangi ilçede ne kadar hasta olduğu,
artış hızı, ölümler gibi epidemiyolojik verilerin bilinmesi ve buna göre önlemler alınması gerektiğini vurgulayan Saltık, “Sahadan
gözlemlerimiz, meslektaşlarımızdan gelen bilgilere göre ‘Yoğun
bakımlar doldu, hastalar sedyelerde bekliyor’ deniyor. Sağlık Bakanı 14 gün kapatma çağrısının yanlış olduğunu düşünüyorsa bilimsel gerçeklerle bunu da açıklamalı. İstanbul’dan başlayarak epidemiyolojik verilerle uyumlu biçimde 14 günlük kapatma yapılmalı”
diye konuştu.

Ölüm kararı verecekler

Acil tedbirler devreye sokulmaması halinde doktorların “hasta seçme” durumuna düşebileceği uyarısında bulunan Prof. Saltık,
“Meslektaşlarımız neredeyse artık
yoğun bakıma hasta seçmek durumda kalacaklar. ‘Bu hastayı mı,
şu hastayı mı yoğun bakıma alalım?’ Yoğun bakıma veremediğiniz
hasta ölecek, böylesine ağır ve kritik, insan yaşamıyla ilgili kararlar
vermeye siyasal iktidar bizi kötü
yönetimi nedeniyle zorluyor. Salgın yönetiminde gerek Türkiye genelinde gerek İstanbul’da geldiğimiz bu tıkanmanın temel sorumlusu siyasal iktidarın akıl ve bilimdışı kötü yönetimidir veya yönetimsizliğidir” diye konuştu.

BIR TARIH DAHA YANDI
Yangın, denizden de Sahil Güvenlik
Komutanlığı’na bağlı ekiplerin desteğiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin yoğun uğraşının ardından söndürülen yangın nedeniyle tarihi camide
büyük çapta hasar oluştu.Yangın kontrol altında, ancak tarihi caminin ahşap bölümü kül oldu.

İ

stanbul’un Üsküdar ilçesine bağlı Kandilli Mahallesi’ndeki 350 yıllık tarihi Vaniköy
Camisi’nde dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangın bir saatlik çalışmanın ardından kont-

rol altına alındı. İstanbul Valiliği,
Vaniköy Camisi’ndeki yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Yangın sırasında caminin imamı olduğu öğrenilen bir kişi,

çocuklarının camide olduğunu zannederek sinir krizi geçirdi. Üsküdar Kandilli’de Vaniköy
Caddesi’ndeki cami, Vani Mehmet Efendi tarafından 1665’te
yapıldı. Sultan I. Mahmut zama-

nında da hünkâr mahfili ilave
edilen caminin tek minaresi ve
şerefesi bulunuyor. Cami, dikdörtgen planlı, duvarları kâgir
ve kırma yapılı bir özelliğe sahip. l Haber Merkezi

