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

alanlarda 22 ton, ormanın derinliklerinde ise 8-9 ton çöp toplandı. İstanbul Or-
man Bölge Müdürlüğü Halkla İlişkiler ve Dış İlişkiler Şube Müdürü Canan Yeşil, 
çöplerin büyük bir çoğunluğunun piknik malzemesi olduğunu söyledi. 

Türkiye koronavirüs salgınıy-
la mücadelede 8. ayını geri-
de bırakırken vaka sayıları-

nın yeniden tırmanışa geçmesiyle 
günlük hastalık tanısı konulan ki-
şi sayısı 3 bini geçti. Ağır tabloyu 
gazetemize değerlendiren Anka-
ra Üniversitesi Halk Sağlığı Ana-
bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Ahmet Saltık, bulaş zincirini kır-
mak için çok acil 14 günlük ka-
patma önerisinde bulunarak “İs-
tanbul’daki salgın durumu nisan 
ayındaki tepe değerlerine yaklaş-
mış hatta aşmış durumda denebi-
lir. Doktorlar yoğun bakıma ala-
cakları hastaları seçmek duru-
munda kalabilir, bu çok acı” dedi.

Sedyelerde bekliyorlar
Prof. Saltık, “Birçok kaynaktan 

ve hastanelerden arkadaşlarımız-
dan gelen bilgiler bu yönde. Yo-
ğun bakım yatağı bulmak son de-
rece güç, cankurtaranlar saatlerce 
gelemiyor, merkezi yönlendirme 
ile hangi hastanede boş yatak var-
sa oraya götürüyor cankurtaran-
lar. Ama yönlendirildikleri hasta-
nelerde de rahatlık yok; tıkanmak 
üzere İstanbul’daki durum” uya-
rısında bulundu. Hangi ilde, han-
gi ilçede ne kadar hasta olduğu, 
artış hızı, ölümler gibi epidemi-
yolojik verilerin bilinmesi ve bu-
na göre önlemler alınması gerekti-
ğini vurgulayan Saltık, “Sahadan 
gözlemlerimiz, meslektaşlarımız-
dan gelen bilgilere göre ‘Yoğun 
bakımlar doldu, hastalar sedyeler-
de bekliyor’ deniyor. Sağlık Baka-
nı 14 gün kapatma çağrısının yan-
lış olduğunu düşünüyorsa bilim-
sel gerçeklerle bunu da açıklama-
lı. İstanbul’dan başlayarak epide-
miyolojik verilerle uyumlu biçim-
de 14 günlük kapatma yapılmalı” 
diye konuştu. 

Ölüm kararı verecekler
Acil tedbirler devreye sokulma-

ması halinde doktorların “has-
ta seçme” durumuna düşebilece-
ği uyarısında bulunan Prof. Saltık, 
“Meslektaşlarımız neredeyse artık 
yoğun bakıma hasta seçmek du-
rumda kalacaklar. ‘Bu hastayı mı, 
şu hastayı mı yoğun bakıma ala-
lım?’ Yoğun bakıma veremediğiniz 
hasta ölecek, böylesine ağır ve kri-
tik, insan yaşamıyla ilgili kararlar 
vermeye siyasal iktidar bizi kötü 
yönetimi nedeniyle zorluyor. Sal-
gın yönetiminde gerek Türkiye ge-
nelinde gerek İstanbul’da geldiği-
miz bu tıkanmanın temel sorum-
lusu siyasal iktidarın akıl ve bi-
limdışı kötü yönetimidir veya yö-
netimsizliğidir” diye konuştu.

İstanbul tıkanıyor
4 Prof. Saltık uyardı: Kentte acil olarak 14 günlük kapatılma uygulanmalı
4 Yurtdışındaki gibi hasta seçme durumunda kalınabilir

Sağlık çalışanları sayısının ye-
tersizliğini anımsatan Prof. 

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

ren Saltık, özetle şunları kaydet-
ti: “Bu söylem son derece yan-
lış. 2021’in ilkbaharı, yaza doğru 
bir aşı elde edebiliriz, ancak bu-
nunla da bitmiyor. Ciddi bir üre-
tim yetersizliği sorunu var. Türki-
ye 90 milyon, 45 milyona aşı ya-
pacaksınız diyelim, bu denli aşı-
ya erişmek olanaklı değil. En ya-

kın gibi gözüken aşı 
eksi 70-80 derecede 
saklanmak zorunda. 
Dünyanın hiçbir ye-
rinde böyle bir dona-
nım yok. Bu da ciddi bir kaynak 
ve zaman gerektiriyor. Daha bir 
yıl yaklaşık, iyimser söylüyorum, 
çok sıkıntımız var. ”
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Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzma-
nı Prof. Elif Dağlı, Twitter’den 

yaptığı paylaşımlarda şunları pay-
laştı: “Meslektaşım İzmir’de hasta-
nelerin acil servislerinde 40 kişinin 
yoğun bakım yatağı beklediğini bil-
diriyor. Bir hastane yöneticisi çar-

şamba akşamı İstanbul yoğun ba-
kım yatışlarının tüm zamanların re-
korunu kırdığını bildiriyor. Aydın’ın 
bir ilçesinden meslektaşım ‘ya-
tış hızına yetişemiyoruz’ diyor. 
Muğla’da yoğun bakım yatakların-
da sıkıntı olduğunu öğreniyoruz.”

‘TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI’

40 BİNİ AŞKIN KİŞİ MASKE KURALINA UYMADI

Bursa’da 112 Acil sağlık hizmetlerinde şöfor olan Mehmet Çalış-
kan koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. İzmir’de sağlık me-

muru Tansel Yıldız, İstanbul’da eczacı Ali Balkan, koronavirüs 
nedeniyle yaşamını yitirdi. İstanbul Eczacı Odası’nın Twitter he-
sabından yapılan açıklamada “Meslektaşımız Eczacı Ali Balkan’ı 
(Gözde Eczanesi / Bayrampaşa) Covid-19 nedeniyle kaybetme-

nin derin üzüntüsünü yaşıyoruz” denildi.  l Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 6- 13 Kasım’da yapılan dene-
timlerde, 40 bin 857 kişinin maske zorunluluğuna uymadığını, 

389 kişinin ise HES kodu olmadan seyahat ettiğini açıkladı. 

MAHMUT LICALI

Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs 
rehberini güncellemesinin ar-

dından il sağlık müdürlükleri ara-
cılığıyla hastanelere gönderilen 
yazıda, pozitif olan sağlık çalışan-
larından asemptomatik veya ha-
fif semptomlu olanların 10. gün, 
hastanede yatarak tedavi gören-
lerin 14. gün, yoğun bakım des-
teği alanların ise 20. günden son-
ra herhangi PCR testi yapılmadan 
işe başlamasının bildirildiği yer al-
dı. CHP Genel Başkan Yardımcısı 
Gamze Akkuş İlgezdi, “Pozitif olan 
hekimlerimizi ve sağlık emekçile-
rimizi tekrar test yapılmadan ça-
lışmaya zorluyorlar” dedi.

Sağlık çalışanlarının zaten dü-
zenli olarak test yaptırmadan ça-
lıştığına dikkat çeken İlgezdi, 
“Sağlık çalışanları sayı azlığı ne-
deniyle tam iyileşmeden çalışmak 
zorunda bırakılıyor. Aynı zaman-
da da bulaşma tehlikesi ortaya çı-
kıyor. Bugüne kadar hiç test yapıl-
mayan birçok hekim ve sağlık ça-
lışanı mevcut. Hekimlerimizi ve 
sağlık çalışanlarımızı korumak için 
hiçbir çabaya girilmiyor. Çok sa-
yıda sağlık emekçimizi bu müca-
delede kaybettik. Sağlıkçılarımı-
za düzenli ve tekrarlı testler yapıl-
mıyor, hak ettikleri mali ve diğer 
haklar verilmiyor. Ve şimdi hasta 
hasta işe başlamaları zorunlu hale 
getiriliyor” dedi. l ANKARA
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Yeniden salgının merkezi ha-
line gelen İstanbul’da has-

tane önlerindeki test kuyruk-
ları her geçen gün uzuyor, yo-
ğun bakım servislerinde yer 
bulmak konusunda sıkıntı ya-
şanıyor. İstanbul’daki yoğun 
bakım sıkıntısına dikkat çe-
ken Dr. Ergün Demir ve Dr. 
Güray Kılıç, kamu hastaneleri-
nin alarm verdiğini özel hasta-
nelerin bir kısmının da yoğun 
bakım servislerinde Covid-19 
hastalarını yatırmaktan kaçın-
dığını belirtti. Demir ve Kılıç 

özetle şunları söyledi: 
“Yoğun bakım hizmetinde so-

run, yataklı servis ve yatak sa-
yısı bakımından yetersizlikten 
çok, yoğun bakım servisleri-
nin özel sektör ağırlıklı olması 
ve pandemi döneminde dene-
tim yapılmamasından kaynak-
lanmaktadır. Özel sağlık sektö-
rü doğası gereği Covid-19 has-
talığına ‘maliyet’ ve ‘kâr’ pence-
resinden bakmaktadır. Bugün 
birçok ilde yoğun bakım servis-
lerinde boş yatak bulunama-
masının temel nedenleri ara-
sında yoğun bakım yataklarının 
en çok para kazandıran hizmet 

olarak görülmesi ve yoğun ba-
kım yataklarının akılcı kullanıl-
maması, SGK’nin özel hastane-
lerde Covid-19 tedavisi gören 
hastalar için yoğun bakım pan-
demi bakım ücreti ödemesini 
iptal etmesi yer almaktadır.”

Dr. Demir ve Kılıç, Türkiye’de 
toplam yoğun bakım yatak sa-
yısının 39 bin 955 olduğunu, 
bunun yüzde 43.5’inin Sağlık 
Bakanlığı, yüzde 41’inin özel 
hastanelerde yer aldığını söy-
lediler. Demir ve Kılıç, esas ih-
tiyaç olan erişkin yoğun bakım 
toplam sayısının ise 25 bin 364 
olduğunu anımsattılar. 

SIKINTI YOĞUN
Dr. Demir ve Dr. Kılıç, özellerdeki yoğun bakım yataklarından kâr 

endişesi nedeniyle faydalanılamadığına dikkat çekiyor

İstanbul’un Üsküdar ilçesi-
ne bağlı Kandilli Mahalle-

si’ndeki 350 yıllık tarihi Vaniköy 
Camisi’nde dün öğle saatlerin-
de yangın çıktı. Yangın bir sa-
atlik çalışmanın ardından kont-

rol altına alındı. İstanbul Valiliği, 
Vaniköy Camisi’ndeki yangın-
la ilgili soruşturma başlatıldığı-
nı bildirdi.

Yangın sırasında caminin ima-
mı olduğu öğrenilen bir kişi, 

çocuklarının camide olduğu-
nu zannederek sinir krizi geçir-
di. Üsküdar Kandilli’de Vaniköy 
Caddesi’ndeki cami, Vani Meh-
met Efendi tarafından 1665’te 
yapıldı. Sultan I. Mahmut zama-

nında da hünkâr mahfili ilave 
edilen caminin tek minaresi ve 
şerefesi bulunuyor. Cami, dik-
dörtgen planlı, duvarları kâgir 
ve kırma yapılı bir özelliğe sa-
hip. l Haber Merkezi

Yangın, denizden de Sahil Güvenlik 
Komutanlığı’na bağlı ekiplerin desteğiyle kont-
rol altına alındı. Ekiplerin yoğun uğraşının ardın-
dan söndürülen yangın nedeniyle tarihi camide 
büyük çapta hasar oluştu.Yangın kontrol altın-
da, ancak tarihi caminin ahşap bölümü kül oldu. 

Bir günde 
üç sağlıkçıyı 

kaybettik 

MÜZİSYENLER EYLEMDE

‘Tek derdimiz ekmek’
Pandemide getirilen kısıtla-

malar nedeniyle mesleklerini 
yapamayan sanatçılar Taksim’de 
sessiz eylem yaptı. “Sanatın sa-
ati olmaz” diyen sanatçılar Tak-
sim Mis Sokak’ta enstrümanla-
rını sokağın ortasına bıraktı. Sa-
natçılar adına açıklama yapan 
Ayhan Ak, “Bu işten başka işimiz 
yok nasıl geçineceğiz. Yetkilile-
rin bunları düşünmesi lazım. Tek 
derdimiz ekmek” dedi. 

İşletme Müzisyenleri de İçiş-
leri Bakanlığı’nın koronavirüs 
(Covid-19) tedbirleri kapsamın-
da kafe, restoran ve birçok iş 
yerinin saat 22.00’den itiba-
ren kapatılmasına karşı Şirinev-
ler Meydanı’nda bir araya gele-
rek “Sessizlik eylemi” yaptı. Mü-
zisyenler, müzik aletlerini ye-
re bırakarak yarım saat boyunca 
sessizce durdu.    
l İSTANBUL/Cumhuriyet 

Özeller: 
Yer yok

‘İki 
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değilim’

İstanbul’da telefonla aradığımız 
özel hastanelerin pek çoğu, ko-

ronavirüs servislerinin ve yoğun 
bakımlarının dolu olduğunu ve 
hasta kabul edemeyeceklerini 
söyledi. Koronavirüs hastası bir 
yakını olan yurttaş, yaşadıkları-
nı şu sözlerle özetledi: “Babamın 
arkadaşı korona ve kamu hasta-
neleri dolu olduğu için özel has-
taneye yatırmak istedik. Anado-
lu yakasında aradığım 4 büyük 
özel hastane, korona servisi ve 
yoğun bakımlarının tamamının 

dolu olduğunu söyledi. Bu doğru 
ise tam bir skandal, ne yapaca-
ğımızı bilmiyoruz.”

Böbrek nakilli olan ve korona-
virüs testi pozitif çıkan S.B. ise 
“Bir kez filyasyon ekibi geldi, ilaç-
ları getirdiler, sonra kimseyi gör-
medik. Nefes almakta zorlanıyo-
rum, ara ara ateşim çıkıyor. Has-
talığım iki haftayı geçti ancak ha-
len sistemde pozitif vaka olarak 
görünmüyorum. Sistemde her 
şey birbirine girmiş durumda” di-
yerek yaşadıklarını anlattı. 

Prof. Saltık


