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1. Giriş ve Tarihçe 
1.1 Virüsün Ortaya Çıkışı ve Ülkemize Gelişi 

 

Aralık 2019’da Çin’in Wuhan eyaletinde balık ve vahşi hayvan pazarında 

çalışan altı kişinin rahatsızlanması üzerine başvurdukları Wuhan Merkez 

Hastanesinde Dr. Li Wenliang tarafından bunun yeni bir virüs olabileceği 

düşünülerek hastalardan yapılan testler sonucu 31 Aralık 2019’da yeni tip 

coronavirüsle enfekte oldukları saptanmıştır. Bu virüsün 2002 yılında ortaya 

çıkan ve pandemi yapmak üzereyken bir anda ortadan kaybolan SARS-CoV 

virüsüyle yüksek benzerlik gösterdiği saptanmıştır. Virüs 2019’da 

tiplendirildiğinde SARS-CoV-2 adı verilmiş oluşturduğu hastalık için COVID-19 

(Corona Virus Dissease-19) tanımı kullanılmıştır. İlk kez bunun yeni bir virüs 

olabileceğini öne sürüp hastaları izole eden, ancak Çin Devlet yetkilileri 

tarafından bölge karantinası ya da olağanüstü durum ilan edilmemesi 

nedeniyle hastalığın yayılmasını önleyemeyen Dr. Li Wenliang COVID-19 

nedeniyle 7 Şubat 2020’de hayatını kaybetmiştir.  

Ülkemizde ilk COVID-19 vakası 10 martta tespit edilmiştir. COVID-19 

kaynaklı ilk ölüm 89 yaşındaki bir vatandaşımızın 17 martta hayatını 

kaybetmesiyle gerçekleşmiştir. PCR testi pozitif gelen ilk sağlık çalışanımız ve 

COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden ilk sağlık çalışanımız da olan Prof. Dr. 

Cemil Taşçıoğlu 1 Nisan 2020 tarihinde hayatını kaybetmiştir. Prof. Dr. Cemil 

Taşçıoğlu aynı zamanda ilk COVID-19 hastasını muayene eden ve ön tanısını 

koyan hekimdir.  

 

1.2 10 Mart – 31 Mayıs Arası 

İlk vakanın saptanmasında önce başlayan ve sonrasında artırılan doğru 

önlemler sayesinde COVID-19 yayılımı kontrol altında tutulabilmiştir. Pik 

dediğimiz günlük en yüksek vaka sayısına 11 Nisan’da ulaşılmıştır, o günkü 

vaka sayısı 5138 olup, pike kadar geçen süre 30 gündür ve bu süre makul bir 

süre olarak kabul edilebilir. Bu dönemde toplam tanı konan hasta sayısı 

163.942 ve ölen hasta sayısı 4540 olmuştur. İyileşen vaka sayısının, günlük 

vaka sayısının geçtiği ilk tarih 24 Nisan olarak kayda geçmiş yani ilk vakadan 

kırk beş gün sonra. 24 Nisan’da günlük iyileşen vaka sayısı 3246 iken yeni 

vaka sayısı 3122 olmuştur. Kırk beş günde ulaşılan bir durum aslında büyük 

bir başarı kabul edilmelidir. Bu dönemin son günü olan 31 Mayıs’ta yeni vaka 

sayısı 850 olup, salgının kontrol altında olduğu izlenimi edinilmiştir. 

İlimizde ilk vaka Türkiye’deki ilk vakadan on gün sonra saptanmış, 

COVID-19 için servisler ve yoğun bakımlar oluşturulmuştur. Tanı konan her 

hasta yatırılmış ve karantinaya alınmıştır. Ne hasta yatışında ne de yoğun 

bakım yerinde sorun yaşanmamıştır. Ancak, Sağlık Bakanlığı tarafından ilan 
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edilen acil olmayan vakaların ertelenmesi kararı ilimizi de bağladığı için bu 

dönemde elektif ameliyatlar ve endoskopi işlemleri yapılamamıştır.  

İlimizde ilk pik 27 Nisan-2 Mayıs arası yaşandığı düşünülmekte ve 

Türkiye verileriyle paralel, sayılar da kabul edilebilir düzeydedir. Bu dönem 

sonunda ilimizde de vaka sayısı azaldığı için COVID-19 için ayrılan servislerin 

bir kısmı kapatılmış ve Sağlık Bakanlığı talimatı uyarınca elektif ameliyatlar 

alınmaya ve endoskopiler yapılmaya başlanmıştır. Aşağıdaki grafikten de 

görüleceği üzere bu tarih aralığının sonuna kadar ciddi bir karantina polikliniği 

başvuru sayısına ulaşılmamış ve yatış sayısı düşük kalmıştır. 

 

Grafik-1: İlimizde Pandemi Hastaneleri karantina polikliniği verileri 

ortalaması. 

 

1.3 1 Haziran- 10 Eylül Arası 

 

1 Haziran’da başlayan normalleşme süreci, ne yazık ki, hızlı bir şekilde 

ilerletilmiştir. Temmuz ayına kadar vaka sayısı plato çizmiştir. Metropollerde 

vaka sayısının az olması toplam vaka sayısın düşük kalmasını sağlamıştır.  

Ne yazık ki 1 Haziran itibariyle normalleşmenin çok hızlı bir şekilde 

gerçekleştirilmesi, şehirlerarası ulaşım yasağının kalkması ve ilimizde ek bir 

önlem alınmaması Mardin’de vaka artışında ciddi artışa sebebiyet vermiştir. 

Öyle ki kapatılan servisler 15 gün sonra tekrar açılmış, elektif ameliyatlar 15 

Haziran’da ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır (bu yasak halen 
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sürmektedir). Yukarıdaki grafikten de görüldüğü üzere vaka sayısı ve yatış 

sayıları inanılmaz artmıştır.  

Bunun sebepleri: 

1- Kurumlarda alınan önlemlerin gevşetilmesi ya da halkta öyle bir 

izlenim yaratması 

2- Toplu halde yapılan etkinliklere uzun bir süre müdahale edilmemiştir. 

3- Mart ayında trafikte araçlarda bile yapılan maske kontrolleri bu 

tarihlerde uzun süre yapılmamıştır (Son iki haftada yapıldığı 

görülmektedir).  

4- İlk dönemde düzenli yapılan duyuru ve çağrılardan vazgeçilmesi 

olarak sıralanabilir. 

Tüm bunlar hem doğrudan hem de halkta rehavete sebep olarak dolaylı 

olarak vaka sayısında artışa sebep olmuştur.  

COVID-19 hastaları dışında, diğer hastalar için yeterli yatak 

sağlanamadığı için yaklaşık 3 ayı bulan operasyon ve endoskopi işlemleri 

ertelenmesi ciddi risk oluşturmaktadır. Bu riskler: 

1- Olası onkolojik hastalarda evre ilerlemesi 

2- Organ hasarına sebep olan hastalıklar nedeniyle organ kaybı 

3- Sistemik hastalık tedavilerinin düzenlenememesi nedeniyle geri 

döndürülemez hasar oluşması 

4- Hastalarda safra taşı, böbrek taşı veya eklem problemleri gibi 

operasyonları ertelenmesi bu hastaların basit ve kısa sürecek 

operasyonları olamaması nedeniyle uzun günler ağrı çekmesi olarak 

sıralanabilir. 

Bu dönemde pandemi hastanelerimizde 430 hasta yoğun bakımda 

tedavi görmüş ve 152 hasta hayatını kaybetmiştir. Yoğun bakımda hayatını 

kaybeden hasta oranı %35 olarak hesaplanmış ve Dünya ortalamasının (%42-

62) altında olduğu görülmüştür, bu başarının yoğun bakım doktorları ve 

yöneticiler başta olmak üzere, hemşireler ve tüm personelin özverili çalışması 

sonucu olduğunu düşünmekteyiz.  

Son yirmi günde vaka başvuru sayısı ve yatış sayısında düşüş 

izlenmektedir, bunun sebebinin: 

1- Filyasyon çalışmalarının artırılması 
2- Toplu etkinliklerin kısıtlanması  
3- Merkezi yerlerde kolluk kuvvetlerinin denetimi artırması olarak 

düşünülmüştür.  

Sağlık Bakanı’nın 4 Eylül’de Diyarbakır merkezli olarak bölgeyle ilgili 

değerlendirme yapması gecikmiş bir ziyaret ve değerlendirmedir. Zira Sağlık 

Bakanı konuşmasında vaka sayısının yarıya yakın düştüğünü belirtmiştir, vaka 
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sayısının yarıya düştüğü bir zamanda yapılan ziyaret gecikmiş bir ziyarettir. 

Devamında yoğun bakım doluluk oranını ilimizde %81 olarak bildirmiş, bunun 

özel ve kamuda toplam yatak doluluk oranı olduğunu söylememiştir. Aynı gün 

kamu hastanelerinde saat 22:00 itibariyle yoğun bakım doluluk oranı %100 

olarak tespit edilmiştir.  Özel hastanelerin COVID-19 yoğun bakım ücretinin 

artırılması ise bundan üç gün sonra gerçekleşmiştir. 

2. Sağlık Çalışanlarının Durumu 
2.1 Genel Bakış 

Bu dönemde Dünya genelinde 7 binin üzerinde sağlık çalışanı COVID-19 

nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Türkiye’de en son COVID-19 ile enfekte sağlık 

çalışanı sayısı 29 Nisan’da açıklanmış ve bu sayı 7428’dir.  Bu dönemden 

sonra sayı açıklanmamış olmaması, şeffaflığın yitirildiğine dair kaygıları 

artırmıştır. Türkiye’de bu dönemde 38’i hekim olmak üzere 75 sağlık çalışanı 

hayatını kaybetmiştir. Ancak enfekte sağlık çalışanı sayısı bilinmemektedir.  

İlimizde enfekte sağlık çalışanı sayısı 600 civarında olup, hayatını 

kaybeden doktor olmamıştır. 

2.2 Kamu Hastaneleri 

Bu dönemde Mardin Merkez ve Kızıltepe Devlet hastaneleri başat pandemi 

hastanesi olarak belirlenmiştir. Bunun dışında diğer ilçe hastaneleri de COVID-

19 hastalarını servislere kabul etmişler ve yoğun bakım servisi olan 

hastanelerde bu hastalara yoğun bakım hizmeti verilmiştir.  

Haziran 15’inde ilan edilen elektif vaka, yatış ve endoskopi işlemlerinin 

ertelenmesi halen sürmektedir. Karantina polikliniği ve servislerde başta 

enfeksiyon ve göğüs denetiminde olmak üzere nerdeyse tüm branş hekimler 

görev yapmaktadır. Hemşireler de görev tanımı ve servisi ne olursa olsun her 

bölümde çalışma özverisi göstermektedir. Hemşire sayısında olan eksiklik ne 

yazık ki yine hemşirelerin fazla mesai ve efor sarf etmesiyle kapatılabilmiştir. 

Ancak, yardımcı sağlık personeli eksikliği kapatılamamıştır. Öyle ki bazı günler 

ameliyathane salonları personel eksikliğinden açılamamıştır. Poliklinikte 

görevli personeller günübirlik COVID-19 servislerine çekilmekte ve poliklinik 

hizmetleri aksamaktadır. Koruyucu ekipman olarak sadece maske verilmekte, 

bir gün boyunca maskenin kullanılması istenmektedir. Bu nedenle ertesi gün 

hastaneye de aynı maskeyle gelmek zorunda olan tüm personeller kirli 

maskelerini eve götürmek zorunda kalmaktadır. Poliklinik hizmetleri bölgenin 

şartları göz önüne alınarak tüm Türkiye’nin aksine randevusuz 

sürdürülmektedir, bu durum kabul edilebilirdir. Ancak poliklinik sayıları bazı 

bölümlerde 100’lü sayılarla ifade edilmektedir ve bu kabul edilemezdir. 

Gerçekten uzman muayenesi gerektiren hasta oranı bazı bölümlerde %10’a 

kadar düşmektedir.  
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 Mardin genelinde yatış, endoskopi ve ameliyatların büyük kısmının, 

özellikli operasyonların ise tamamının, gerçekleştiği Mardin Devlet Hastanesi 

elektif operasyon ve yatış yapmadığı sürece hastaların mağduriyeti 

artmaktadır. Ameliyat için başka ile veya özel hastaneye gidemeyen hastalar, 

organ kaybı veya geri döndürülemeyen sistemik hasarla karşı karşıya 

kalacaktır.  

 COVID-19 polikliniğinde görevli hekimler dahil hastaların PCR test 

sonuçlarını görememektedir. Bunun ne amaçla yapıldığı bilinmemekte, ancak 

her gün test sonucu öğrenmeye gelen hastalarla doktorlar arasında gereksiz 

tartışmaya sebebiyet vermektedir. Ayrıca test sonucu pozitif olan bazı hastalar 

kendilerini kimsenin aramadığını belirtmekte ve ilaç almak için karantinayı 

bozup hastaneye gelmektedir.   

 Sağlık çalışanları için belli bir test algoritması belirlenmemiştir.  

2.3 Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri 

Mardin’de birinci basamak sağlık hizmetleri (BBSH) koruyucu donanım 

eksikliği konusunda çok sıkıntı çekmektedir. Aylık sadece maske verilmekte, 

ancak bu maskeler orda çalışan personelin aylık ihtiyacını karşılamamaktadır. 

Aile sağlığı merkezine (ASM) gelen hastaların bir kısmında maske olmadığı 

için onlara da merkezden maske temin edilmek zorunda kalınmaktadır. Fazla 

maske ihtiyacını doktorlar kendi bütçelerinden karşılamaktadır. COVID-19 ile 

enfekte hasta başvurduğunda ise durumunu kontrol edip gerektiğinde sevk 

etmek için yapılması gereken muayene ekipmanı ve kişisel koruyucu ekipman 

ise hiç verilmemektedir. 

Nüfus tabanlı çalışılması aile hekimlerinin enfekte vakaların yoğunlaştığı 

bölgeyi tespitinde çaresiz kalmasına sebep olmuştur. 

Mardin’de 83 ASM’de 255 aile hekimi ve 209 sağlık çalışanı görev 

yapmaktadır. Buralarda görevli hekim veya sağlık çalışanlarına düzenli test 

yapılmamaktadır.  

ASM’lerde pandemi sürecinde rutin işlerine (poliklinik, aşı, gebe takibi, 

sağlam çocuk takibi, sürücü, sporcu ve evlilik raporu gibi) aynen devam 

etmektedir. Bunların dışında evine yollanan COVID’li hasta izlemi ve 

gereğinde ara kontrol ve muayenesi gerçekleştirilmektedir. Tüm bu görevleri 

aynı hekimin ve kişinin yapması yoğun iş yüküyle beraber, işin mükemmel 

yapılmasını önleyecektir. COVID’li hastalarla diğer hastalar çoğu zaman aynı 

yerde beklemek zorunda kalmaktadır, hekimler çoğu zaman izlemleri mesai 

saatleri dışında yapmak zorunda kalmaktadırlar. 

İlçe Sağlık Müdürlükleri (İSM) olağan görevlerinin yanı sıra COVİD-19 

testi pozitif çıkanların yakınları için filyasyon çalışması, temaslılar için test ve 

hasta olanlar için ev ziyareti yoluyla hem ilaçlarını ulaştırmak hem de 
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kontrollerini sağlamakla görevlendirilmiştir. Ancak bölgesel veya köy özelinde 

bir istatistiki veri olmaması ya da paylaşılamaması kişi tabanlı çalışma 

yürütülmesine bu da çoğu zaman vaka kaçaklarına sebebiyet vermekte, belki 

de karantina altına alınması gereken bir köyde filyasyon yürütülmesine 

sebebiyet vermektedir. 

ASM giderlerini hekimler Sağlık Bakanlığının tahsis ettiği ve COVID 

döneminde değişmeyen bütçeden sağlamaktadır. ASM’de çalışanlar dışında 

gelen hastalara maske, dezenfektan temini de yine hekime bırakılmıştır. 

Hekimler, tüm bütçeyi kişisel koruyucu ekipman almak için harcasa bile 

yetmemektedir. 

ASM’de şüpheli vaka, ya da pozitif olup hastaneye yatmasına karar 

verilen vakalarla ilgili yapılan 112 aramasından sonra hasta transferiyle ilgili 

ciddi bir süre sorunu yaşanmaktadır. Salgın öncesine göre ambulans 

hizmetlerinde bir aksama göze çapmaktadır, bunun sebebi artan transfer 

hizmeti olduğu düşünülmektedir. 

İSM adına faaliyet gösteren ekiplerle, hizmet verdikleri hastaların aile 

hekimleri arasında net bir koordinasyon eksikliği vardır. Bu durum kontrollerin 

bazen iki kez yapılmasına, bazen hastaya iki farklı şey söylenmesine neden 

olmakta; gereksiz iş yüküyle beraber hastada güven bunalımına sebep 

olmaktadır. 

2.4 İşçi Sağlığı ve İş Yeri Hekimleri 

İlimizde şu anda COVID-19 nedeniyle kapalı herhangi bir işletme yoktur. 

İlimizde çok büyük ölçüde olmasa da fabrika, tekstil atölyesi gibi kalabalık işçi 

hareketlerinin görüldüğü işletmeler mevcuttur. 

Merkezi, ilimiz dışında olan şirketlerin bu süreci yönetmede tamamen 

vurdumduymaz davrandığını, keyfi işten çıkarmalar yaparken yasaları 

çiğnediğini; çalışma alanında alınan önlemler konusunda tamamen keyfi 

davrandıkları işçiler tarafından dile getirilmiştir. İşçinin sosyal ve ekonomik 

refahını düşünmeyenden, sağlığını düşünmesi de beklenmez.  

Özellikle Yenişehir ve Ravza caddesi bölgesinde yoğunlaşan hizmet 

sektörü odaklı esnafların salgın konusunda duyarsız olduğu izlenmiştir. 

Müşteriyle 50 santimetre mesafede muhatap olanların bile, en basit koruyucu 

önlemleri almadığı görülmüştür. Son iki haftaya kadar kolluk kuvvetlerinin 

herhangi bir denetimde bulunmadığı görülmüştür. Denetimde bulunan kolluk 

kuvvetleri sadece sözlü uyarıda bulunmakta bu da lakaytlığa sebebiyet 

vermektedir. 

Çalışanlar işyerlerine servis veya toplu taşımaya giderken aynı saatleri 

kullandıkları için ciddi bir yoğunluk oluşmakta ve sosyal mesafeden 

bahsedilememektedir.  



8 
 

İş yeri hekimleri, gereğinde test yapamamakta, ancak yönlendirmektedir. 

Çalışan gittiği sağlık merkezinden bazen kriterleri karşılamaması nedeniyle 

test yapılmadan dönebilmektedir.  

Mevcut durum nedeniyle iş yeri hekiminin uyarıları dikkate alınmamakta 

ya da alınması için alt yapı olmadığı için kulak arkası edilmektedir. 

İş sağlığı ve güvenliği uzmanları yeni durumla ilgili sürekli güncel bilgiler 

ve öneriler almamakta, bu nedenle sorumlu oldukları iş yerleri için gerekli 

bilimsel açıklamaları yapamamaktadırlar. 

İşyeri hekimleri patron, siyasi otorite, OSGB ve sağlık otoritesinin farklı 

istek ve önerileri karşısında neyi yapacağını şaşırmış vaziyettedir. Bilimsel 

verilerin kanıta ulaşma süresinde uzama ve kanıtın iş yeri hekimi tarafından 

güncellenmesindeki aksaklıklar da bu vaziyeti iyice karmaşıklaştırmaktadır.  

İşçiler için kalabalık hareket ortamının getirdiği riskler büyük işletmeler 

için daha fazla iken, küçük işletmeler kişisel koruyucu ekipman, dezenfektan, 

mesafe gibi önlemler konusunda daha kötü durumdadır. Bunu düzeltebilecek 

kendi maddi durumları ve alt yapıları yoktur. 

Tam zamanlı çalışan işyeri hekimi ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanları 

üretimin yada hizmetin durması durumunda ücretsiz izne çıkarılmakta ve 

mağdur edilmektedir. 

Test sonuçları ve filyasyon çemberi işyeri hekimi tarafından görülmediği 

için, iş yeri hekimi iş yerinde karantina tedbirlerini uygulayamamaktadır. 

2.5 Özel Hastaneler 

İlimizde üç tane özel hastane bulunmaktadır. Temmuz 15’ine kadar 

COVID-19’lu hasta yatak ve yoğun bakım ücretinin yeterli olması bu 

hastanelerin sistemin içinde kalmasını sağlamıştır. Ancak bu tarihten sonra 

yapılan fiyat indirimi hastanelerin hastaları kabul etmesinde direnç 

göstermelerine sebebiyet vermiştir. Özel sektörde 60 yoğun bakım yatağı 

mevcut olup bu sayı ilimizdeki 130 yatağın neredeyse yarısıdır (COVID-19 için 

ayrılan sayı). Hastaneler ayrıca COVID-19 polikliniği oluşturmuşlardır. 

Özel hastaneler son ücret düzenlenmesi sonrası dönemde yeterli 

fedakarlığı göstermiş ve sağlık çalışanlarının üstün gayretleriyle kamu 

üzerindeki yük hafifletilmiştir. Ancak özel hastaneler de döndürmek zorunda 

oldukları çarkları olduğunu her fırsatta dile getirmişlerdir (ulusal düzeyde). 

Özel hastanelerin pandemi dışı branş hizmeti sunmaya devam etmesi, 

şu anda kamuda durdurulan elektif yatış ve ameliyat hizmeti ihtiyacı olan 

hastalar için hayati öneme sahiptir. Tabi ki tüm hastalar bu hizmetten 

faydalanamamaktadır. Özellikle sözleşme dışı hizmet alımı gibi çalışan 

hekimlerin ücretleri düşürülmüş ve hekimler istifa etmek zorunda kalmıştır. 
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Bazı hastanelerde yardımcı sağlık personellerinden üç ayı aşkın süredir maaş 

alamayanlar olmuştur. Şirket kurarak iş kanuna tabi olmayan hekimler enfekte 

olması durumunda da karantina süreci ücretten düşürülmüş, Sağlık 

Bakanlığının yaptığı düzenlemenin dışında kalmışlardır. 

3. ÖNERİLER 

 

1. Kamu hastanelerine (özellikle pandemi hastanelerine) derhal tıbbi 

sekreter ve yardımcı sağlık personeli alımı gerçekleştirilmelidir. 

Hastaneye izin verilen kontenjan dolmuş olduğundan bunun artırılması 

için gerekirse merkez teşkilatla görüşülmelidir. 

 

2. Hastanede çalışan her personele hastane içinde kullanacağı ve 

hastaneden eve gidip gelirken kullanacağı maske ve çalıştığı birime 

göre ek koruyucu ekipman en az bir çift ve hastane girişinde verilmelidir. 

Ekipman sıkıntısı çeken hastanelerin sıkıntısı giderilmelidir. 

 

3. Elektif ameliyat ve yatış yapılmayan bu dönemde elektif, hatta keyfi, 

poliklinik girişleri önlenmelidir. Bunun için düzenli anons yapılmalı ve 

hastaların gerekli olmadıkça hastaneleri meşgul etmemesi salık 

verilmelidir, hangi bölüme başvuracağını bilmeyen ya da rahatsızlığının 

uzman doktor tarafından görülmesi gerektiği belli olmayan hastalar ilk 

basamağa yönlendirilmelidir. 

 

4. Özellikle sağlık sistemi istismarı yapanları önlemek için ikiden fazla 

bölüme giriş verilmemelidir. Hastalığından emin olmayan hastalar aile 

hekimliklerine ya da en genel bölümlere yönlendirilmelidir (İç hastalıkları, 

çocuk sağlığı hastalıkları gibi). Hastalara fiş verilirken sıra numarası 

değil, muayene saati verilmelidir. Bir hekime günde 40’tan fazla fiş 

verilmesi yasaklanmalıdır. 

 

5. Poliklinik önlerinde hasta yığılması önlenmeli, hastaların ekranı farklı 

açılarda görmesi sağlanmalı. 

 

6. Elektif operasyon, yatış ve endoskopi ihtiyacı olan hastaların olası 

hastalıklarının ölüm ve sakatlık bırakma ihtimalinin COVID-19’dan çok 

daha yüksek olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle, Mardin Devlet 

Hastanesi, COVID-19’dan ya arındırılmalı ya da servis sayısı en aza 

indirilmelidir. COVID-19 polikliniği sürdürülmeli, ancak yatış gereken 

hastalar ambulansla başka hastaneye sevk edilmelidir. Diğer ilçe 

hastanelerinde COVID-19 servisleri artırılmalıdır. Gerekirse COVID-19 

ile ilgili ve ilgisiz hekimler karşılıklı geçici görevle yer değiştirilmelidir. 

 



10 
 

7. PCR test sonuçlarını ilgili tüm hekimlerin görmesi sağlanmalı, şeffaflık 

şüphesine yer verilmemelidir. Ayrıca test sonucu için her gün görevli 

doktorla hastaların tartışması önlenmiş olacaktır. 

 

8. Sağlık çalışanlarına haftalık test yapılması uygun olacaktır. Hastanede 

dönemsel çalışan (10 veya 15 günlük) personeller bu dönemde evine 

gidememektedir. Bu personeller için hastane yakınlarında konaklayacak 

yer tesis ya da tahsis edilmelidir. 

 

9. ASM ve İSM’de çalışan hekim, yardımcı sağlık personeli ve hastalar için 

koruyucu ekipman ve dezenfektan bir an önce temin edilmelidir. 

 

10. ASM’lerde COVID için triyaj ve şüpheli hasta durumunda o hastanın 

ayrıca bakılabileceği oda oluşturulması için alt yapı desteği sunulmalıdır. 

Gereğinde hastadan PCR testi alınabilmeli, hastanın test için hastaneye 

yönlendirilmesi olası pozitif vakanın karantinaya alınmaması anlamına 

gelecektir. 

 

11. ASM’lerle ilgili ek yapılan harcamalar için limit artırılmalı ya da tüm 

koruyucu ekipman, dezenfektan ve alt yapı düzenlenmesi merkezce 

karşılanmalıdır. 

 

12. Aile hekimlerine sadece kendi takip ettikleri pozitif vakalar değil, görev 

yaptığı bölgedeki tüm pozitif vakalar ve kendi hastalarından test 

sonuçları negatif çıksa bile test yaptıran tüm hastaların bilgileri 

düşmelidir. 

 

13. İlaç rapor süreleri uzatıldığı gibi, raporlu ilaçların reçetesiz alınması 

sağlanmalı böylece risk grubundakilerin başvuru sayısı azaltılmalıdır. 

 

14. Sağlıklı takipler (gebe, bebek gibi) COVID’li veya olası COVID’li hasta 

kabulü yapılmayan günlerde yapılmalıdır. Bunun için belirli bir takvim 

belirlenmeli ve halka ilan edilmelidir. 

 

15. ASM düzenli dezenfeksiyonu için program oluşturulmalı ve telefonla 

koordinasyon için sorumlu biri atanmalıdır. 

 

16. Ek ödemeden aile hekimlerinin yanında sağlık personelinin de 

faydalanması sağlanmalıdır. 

 

17. İşten çıkarma yasağını uyulması denetlenmeli, işverenin istismar etmesi 

önlenmelidir.  
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18. Faaliyete kalabalık mesai ile devam eden işyerlerinde vardiyalı sistem 

düzenlenmelidir, gidiş gelişler için gerekirse belediye araçları tahsis 

edilmelidir. 

 

19. Sağlık Bakanlığının ilan ettiği ve izinli sayılacakları saydığı listeden 

hastalığı olanlar işe gitmemeli ve bunun karşılığında işten 

çıkarılmamalıdır.  

 

20. Mesafe ve maske tedbirlerine uymayan işletmelere ceza kesilmeli 

gereğinde geçici olarak kapatılmalıdır. 

 

21. İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanına aylık güncellemelerle eğitimler 

verilmelidir. 

 

22. İşyeri hekimlerine karantina süresince rapor verme yetkisi tanınmalıdır. 

 

23. Özellikle ilimizdeki küçük esnafların iş yaptığı yerler sıkı denetlenmeli ve 

ceza kesilmesinden çekinilmemelidir. 

 

24. Özel hastanelerle sıkı iletişim içinde olunmalı ve bürokratik engelleri 

çözülmesine yardımcı olunmalıdır. 

 

25. Fırsatçılık yaptığı ya da istenen şartları yerine getirmeyen hastanelere 

denetim amaçlı gidilmeli, gereğinde geçici olarak Valilik ya da İl Sağlık 

müdürlüğü adına orayı denetleyen tam gün çalışan denetmen 

yerleştirilmelidir. 

 

26. Özel hastanelerin ücretsiz izin, maaşta indirim ya da erteleme taleplerine 

karşılık yaptırım uygulanmalı, gereğinde yönetimi geçici olarak devir 

alınmalıdır. 

 

27. Özel hastanelerde, hastalardan ilave ücret alınması önlenmelidir, 

özellikle Mardin Devlet hastanesinde COVID dışı hastalara yer açılması 

için COVID servis ve yoğun bakım boşaltılmasında özel hastaneler ilk 

planda kullanılmalıdır.  

 

28. Pandemi İl Koordinasyon Kurulu ve İl Hıfzısıhha meclisi çalışmalarına, 

Tabip Odamızın temsilcisinin katılımı sağlanmalıdır. 


