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1. İLİMİZDE OLGU SAYISINDA HIZLI YÜKSELME
İstanbul’da Şubat’ın ikinci haftasında başlayan olgu sayılarındaki korkutucu artış devam
etmektedir. Şubat ortasında 100 bin kişiye düşen olgu sayısı 60 iken, geçen iki ayda hızla
katlanmış, 3-9 Nisan arası ise 805’e çıkmıştır. Bu sayılarla Şubat’ın 2. haftasında iller
sıralamasında 29. sırada olan İstanbul, altı hafta içinde 2. sıraya çıkmıştır. (Tablo 1). Sağlık
Bakanı tüm olguların %40’ının İstanbul’da olduğunu açıklamıştır.

Tablo 1. İstanbul’da 100.000’de COVID-19 yeni vaka hızı (Şubat- Nisan 2021)

Şekil 1. İlimizde Düzenli Olgu
Artışını Gösteren Grafik
( Zeki Berk )

15 Şubat’tan beri düzenli vaka artışı saptanmasına rağmen,
Cumhurbaşkanlığı
Hükümeti 2 Mart’ta açılma kararları almıştır.
Restoran ve kafelerin %50 kapasite ile açılması kararına ilaveten İstanbul İl Hıfzıssıhha Kurulu ‘’daha önce faaliyeti durdurulan
halı saha, yüzme havuzu vb. tesislerin (seyirci alınmamak kaydıyla), internet kafe/salonu, bilardo salonu, lunapark, hamam,
sauna, masaj salonu gibi işletmelerin de
açılmasına karar vermiştir. Oysa epidemiyoloji bilimine göre önlemlerin gevşetilebilmesi için kesin kriter ‘’En az 14 gün boyunca
test sayısının artmasına rağmen olgu
sayısının azalması veya sabit test sayısına
rağmen pozitiflik oranının azalması‘’ koşuludur. Oysa ülkemizde ve şehrimizde olgu
sayıları ve test pozitiflik oranları artarken
açılma kararları alınmıştır. Tamamen
ekonomik gerekçelerle ve bilime kesinlikle
aykırı olarak alınan bu kararlar vakalarda ve
ölümlerde korkunç bir artışa yol açmıştır.
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Mekanlara girişte HES uygulaması koşulu getirilmiş olsa da bu salgını durdurma konusunda
yetersizdir. Bu uygulama ile sadece hastalık belirtisi olduğu için kendisine PCR testi
yaptırmış ve pozitif bulunmuş olgular saptanabilmektedir. Oysa bilinmektedir ki bu
hastalıkta olguların bir kısmı hiç belirti vermemekte, belirti veren olgularda ise yapılan
PCR’larda bazen yanlış negatif sonuç gözlenmektedir. Daha da endişe verici olan ise birçok
kişinin geçim sıkıntısı ve zorunlu kısıtlama uygulamaları yüzünden ulaşım araçlarından
men edilmemek için test dahi yaptırmadan hastalıkla toplum içinde dolaşması gerçeğidir.
Birçok pozitif hastanın da başkasının HES Kodu ile dolaştığı saptanmıştır.
İlimize ait hastane ve yoğun bakım yatak doluluk oranları maalesef açıklanmamaktadır.
Ancak sahadan aldığımız bilgilere göre gerek kamu gerekse özel hastanelerde Covid için
ayrılan yataklar dolmuştur. Türkiye Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Dr.
Reşat Bahat, yatak kapasitesinin sonuna geldiklerini açıklamıştır.

2. İLİMİZDE ÖLÜM SAYILARINDA ARTIŞ

İBB Mezarlıklar Müdürlüğü’nün verilerinde ilimizde toplam vefat sayısını
değerlendirdiğimizde 2 Mart’taki normalleşmenin bedelinin diğer yılların aynı tarihler
arasındaki ortalamasına kıyasla, 1774 fazla ölüm olduğunu saptamış bulunmaktayız. 1
mart-8 Nisan tarihleri arasındaki toplam vefat sayısı 2021 yılında 10242, 2020 yılında 9871,
2019 yılında 8271, 2018 yılında 8236, 2017 yılında 8096, 2016 yılında 7864 ‘dür. 2016-2020
yıllarının ortalaması 8468’dır. (ki buna 2020 yılındaki pandeminin ilk dönemi de dahildir).
Bu yıl 1 marttan sonra İstanbul'da önceki 5 yıl ile karşılaştırıldığında 1774 fazla ölüm meydana gelmiştir.

Şekil 2 : İlimizde 2021 Mart başından itibaren vefat sayılarının yükselmesi (Kırmızı çizgi )
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3. İLİMİZDE AŞILAMA ORANLARI
Vali Ali Yerlikaya 11. Nisan 2021’de İstanbul’da 1.
doz 1.661.010, 2. doz 1.153.909 adet aşı
yapıldığını açıklamıştır ki bu ilimiz için çok
düşük bir sayıdır. Sağlık hizmetleri kapasitemiz
yeterli olduğu halde yeterli aşı temin edilemediği için günlük sağlanan aşı miktarında
büyük dalgalanmalar vardır.
13 Nisan verilerini değerlendiren Özkan Soytürk
2. Doz aşı olanların oranının ilimizde % 7,59
olduğunu, eğer aşılanmada hızlanma olmazsa ilimizde aşılanmanın tamamlanma tarihinin 2022 yılının Eylül ayına kadar sürebileceğini hesaplamıştır.
* Tahmini Tarih, günlük ortalama
2. doz aşılama üzerinden hesaplanmıştır.
(Kaynak: TC Sağlık Bakanlığı & @ozkansoyturk)

4. 13 NİSAN 2021’DE AÇIKLANAN PANDEMİ ÖNLEMLERİ
Sağlık Bakanı’nın son açıkladığı verilere göre ülkemizde %85‘e varan sıklıkta İngiltere varyantı saptanmıştır. Çok daha hızlı ve yaygın bulaşan bu varyant virüs türü nedeniyle, çok
daha ciddi önlemlerin alınması gereklidir.
Klinik İnfeksiyon ve Mikrobiyoloji Derneği (KLİMİK ) 12 Nisan 2021 tarihinde yaptığı açıklamayla bilimin sesine kulak verilmesi gerektiğini, ülkemizde salgının Dünya Sağlık Örgütü’nün
açıkladığı en son ve kritik 4. aşamaya geldiğini belirterek kapanma çağrısı yapmıştır.
İBB Bilimsel Danışma Kurulu, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Sağlık Meslek Odaları Koordinasyonu da ard arda basın bildirileri yayınlayarak dört haftalık ‘’TAM KAPANMA‘’
önermişlerdir.
CHP İstanbul İl Başkanlığı olarak tam bir ay önce- 12 Mart 2021‘de pandeminin 1. yılı
dolayısıyla bir basın toplantısı yaparak olguların artışına dikkat çekmiş ve diğer önlemlerle
birlikte ekonomik destek sağlamak şartıyla tam kapanma önermiştik.
Ancak 13 Nisan 2021’de Cumhurbaşkanlığı hükümeti tüm uyarı ve önerileri göz ardı ederek,
iki hafta sürecek ‘’Kısmi Kapanma’’ kararı almıştır. Açıklanan önlemlerde bilimsel gerekliliklere değil, iş hayatının devam etmesi ve ekonominin çarklarının dönmesine öncelik
verilmiştir.
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Sadece hafta sonu günleri ve mesai bitiminde 19:00’da başlayıp 05:00’e kadar süren
hareket kısıtlaması salgını durdurmaya yeterli olmayacaktır. Salgını hızla sönümlendirmek
için devlet gerekli ekonomik ve sosyal destekleri sağlayarak tam kapanma önlemlerini
almak zorundadır. İşsizlere asgari ücret, kapanan işyerlerinin tüm çalışanlarına tam ücret,
işyeri sahiplerine ciro gelirleri ödenmek koşuluyla en az dört haftalık tam kapanma gereklidir. Bu süreçte çalışmasını devam ettirmek zorunda olan gıda, sağlık, ilaç, tıbbi malzeme,
güvenlik gibi sektörlerde ise Sağlık Bakanlığı rehberinde belirtilen ‘’ kapalı alanlarda alınması gereken tüm önlemlere’’ titizlikle uyulması gereklidir.
Sağlık Bakanı tarafından %76’sının aşılandığı belirtilen 65 yaş için getirilen yasaklar hiçbir
bilimsel gerekçeye dayanmamaktadır. Bu yaştakiler hafta sonlarında markete, fırına dahi
gidemeyeceklerdir. Çalışan nüfus dışında kalan 65 yaş üstü ve 18 yaş altına getirilen yasaklar göstermelik bir önlemdir, bu yaş gruplarında psikososyal ve fiziksel sorunlara yol
açmaktadır.
Sadece sokağa çıkma yasağı olan gün ve saatlerde uygulanacak olan şehirlerarası seyahat yasağı göstermelik bir önlem olup, virüsün ülkemizdeki yayılımını durduramayacaktır.
Bu yasağın tüm gün ve saatleri kapsaması gereklidir.
Turistik seyahatlerin, otel konaklamalarının devamı ve otel restoranlarının açık olması
bulaşma zincirini devam ettirecektir. Daha önceki deneyimimiz ve gözlemlerimiz bunu
doğrulamaktadır.
CHP İl Başkanlığı olarak göstermelik ve iki haftalık bir ‘’ Kısmi kapanma’’ değil, bilimin
gereklerini yerine getirecek, çalışanlara, işsizlere ve işyeri sahiplerine ekonomik destek
sağlamak suretiyle yapılacak ‘’ Dört haftalık tam kapanma’’ öneriyoruz. Kapanma sonrasında da yine bilimin gereklerine uygun kademeli açılma yapılmalıdır.
Bunun yanında PCR test sayısı arttırılmalı, vatandaşların hastaneye gitmeden test
yaptırabilecekleri güvenli alanlar ve gezici birimler oluşturulmalı, aşılanma süreci hızlanmalı, ilimize, ilçelere, yaş, cinsiyet, mesleklere göre vaka ve ölüm oranları, varyant suş oranları, bulaşma kaynakları şeffaf olarak açıklanmalı, pozitif olgulara izolasyon ve temaslılara
karantina imkanları sağlanmalı, ilimize yurt içi ve yurtdışından tüm giriş çıkışlar kontrol
altına alınmalıdır.

CHP İstanbul İl Başkanlığı Sağlık Komisyonu
15.04.2021
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