
Son dakika: Manisa'da çok sayıda asker
hastanelik oldu!

Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay
Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda
500 asker bulantı, istifra etme, ateşlenme
gibi rahatsızlıklardan dolayı
rahatsızlanarak hastanelere ve komutanlık
revirine kaldırıldı.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık,
Manisa'daki zehirlenme vakasında yemek
firmasının sözleşmesinin feshedildiğini
açıkladı.

Bakan Işık, 72 askerin hastanelere
olduğunu, durumu kritik askerlerin
olmadığını söyledi. Bakan Işık ayrıca şu
anda müşahade altında tutulan askerlerin
hayati tehlikesinin olmadığını sözlerine
ekledi.

Milli Savunma Bakanı Fikri ışık, Manisa 1. Piyade Er  Eğitim Tugay
Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda akşam yemeğinden sonra çok 
sayıda askerin kusma ve bulantı şikayetiyle hastanelere kaldırılmasına
ilişkin,  "Bu akşam, akşam yemeğinde 5 bin 470 askerimiz yemek yedi. Bu
yemekten etkilenen  asker sayımız 590. Bu askerlerimizin hemen ilk
muayeneleri ve müdahaleleri revir  başta olmak üzere yapıldı. Hastenelere
sevk edilen sayı 372. Şu an hastanelerdeki  asker sayısı 72. Hayati tehlikesi
olan yok. Yoğun bakımda olan askerimiz de yok."  dedi.

Olayın ardından Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak  ile
Manisa'ya gelen Bakan Işık, Merkezefendi Devlet Hastanesinde tedavileri
süren  askerleri ziyaret etti, askerlere geçmiş olsun dileğine bulundu.

Işık, ziyaretin ardından düzenlediği basın toplantısında, dün akşam  saat
18.00'de akşam yemeği sırasında Batı Kışlasında toplu rahatsızlanma 
şikayetlerinin gerçekleştiğini söyledi.

Şikayeti olan askerlerin hastaneler sevk edildiğini aktaran Işık,  şöyle
konuştu:

"Bu akşam, akşam yemeğinde 5 bin 470 askerimiz yemek yedi. Bu
yemekten  etkilenen asker sayımız 590. Bu askerlerimizin hemen ilk
muayeneleri ve  müdahaleleri revir başta olmak üzere yapıldı. Hastenelere
sevk edilen sayı 372.  Şu an hastanelerdeki asker sayısı 72. Hayati tehlikesi
olan yok. Yoğun bakımda  olan askerimiz de yok. Şu ana kadar 51 askerimiz
de tedbir amaçlı olarak  hastanemizde tutuluyor. Özellikle Batı Kışlada da 40
askerimiz tedbir amaçlı  müşahade altında."

Fikri Işık, bu olayı tüm detaylarıyla değerlendirme imkanlarının  olduğunu
belirterek, "Hiç yemek yemedim dediği halde rahatsızlanarak hastaneye 
gelen de var. Sadece 'çorba içtim ve cacık yedim' şikayetiyle gelen de var. 
Menüdeki çorba, tavuk, pilav, cacık ve tatlının 'hepsini yedim' diyerek
hastaneye  gelen de var. Dolayısıyla tüm bu ifadelere dikkatlice bakıyoruz ve
bu noktada  alınması gereken hangi tedbir varsa, almanın gayreti içindeyiz."
ifadelerini  kullandı.

Olay olur olmaz, şikayetler başlar başlamaz 2 UMKE çadırının yanı sıra 
triyaj birimi olarak da bir sahra çadırının hemen kurulduğunu anlatan Işık, 3 
askeri tabip, 14 hemşire ve 7 sağlık personelinin yanı sıra Sağlık
Bakanlığının  15 doktor ve 51 sağlık personelini de görevlendirdiğini bildirdi.

"Hayati tehlikesi olan askerimiz yok"

Bakan Işık, halk sağlığı ekiplerinin yaptığı ilk değerlendirmede suda 
herhangi bir problem olmadığının belirlendiğine dikkati çekerek, şöyle
devam  etti:
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"Şu anda müşahede amaçlı tutulan askerimizin dışında çok önemli bir 
problemimiz gözükmüyor. Yoğun bakımda askerimiz yok. Hayati tehlikesi
olan  askerimiz yok.  Dün Doğu Kışlada 69 askerimizin şikayeti vardı, bu 69
askerimizin  62 tanesi bir bölüğün askeri. Bunu  arkadaşlarımız özellikle
değerlendiriyorlar.  Bugün 13.30 itibarıyla hiçbir hastanede ve kışlamızın
revirinde herhangi bir  askerimiz kalmadı. Bu yemek dışı etkenin de sebep
olabileceğini arkadaşlarımız  değerlendiriyorlar."

Yemek şirketinin ihalesi feshedildi

23 Mayıs'ta meydana gelen ve herkesi derinden üzen 1 askerin hayatı 
kaybettiği vaka ile de bilgi veren Milli Savunma Bakanı Işık, şunları kaydetti:

"23 Mayıs'ta meydana gelen ve hepimizi derinden üzen, bir askerimizin 
hayatını kaybettiği vakayla ilgili de o gün 5 bin 820 askerimiz yemek yiyor. 
Yemekten etkilenen asker sayımız bin 47. Hastenelere sevk edilen asker
sayımız  209. Bu 209 askerimizin hepsine tedbir amaçlı serum takıldı.
Sağlık  Bakanlığımızın ve askeri birimlerimizin yaptığı değerlendirmelerin
sonucunda,  analiz sonuçlarında salmonella bakterisinin çıktığı tespit edildi.
Bu tespitten  sonra da Cumhuriyet Başsavcılığımız adli incelemeyi başlattı,
Milli Savunma  Bakanlığı olarak biz de bu ihalenin feshedilmesi kararını
aldık. Şimdi resmi  işlemleri yürütüyoruz. Bu noktada hayatını kaybeden
Hüsnü Özel askerimize  Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda yoğun bakımda
olan bir askerimiz var, ona da  Allah'tan acil şifalar diliyorum."

İlk açıklama Manisa Valisi Güvençer'den

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, 1. Piyade Er  Eğitim Tugay
Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasındaki gıda zehirlenmesi  şüphesine
ilişkin, "Akşam yemeğinden sonra kusma ve bulantı şikayetiyle yaklaşık  300
Mehmetçik hastanelerde, 200 asker de komutanlık bünyesindeki revirde
müşahede  altına alındı." dedi. 

Güvençer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kışladaki zehirlenme
 şüphesine ilişkin net bilgi vermek için erken olduğunu söyledi.

Hastanelere yeni müracaat ve sevklerin azaldığını belirten Güvençer,
 "Akşam yemeğinden sonra kusma ve bulantı şikayetiyle yaklaşık 300
Mehmetçik  hastanelerde, 200 asker de komutanlık bünyesindeki revirde
müşahede altına  alındı. Hastalığın sebebi ve teşhisi konusunda şu anda
resmi açıklama yapabilecek  durumda değiliz, laboratuvar sonuçlarını
bekliyoruz." diye konuştu.

20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardırdan  tedarikçi yemek firması yöneticileri ve mutfak personeli
toplam 20 kisi ifadeleri alinmak gözaltına alındı. Soruşturmanın devam ettiği
bildirildi.

2 AY İÇERİSİNDE 4'ÜNCÜ ZEHİRLENME OLAYI

Öte yandan 23 Mayıs tarihinde Manisa 1'inci Piyade Eğitim Tugay
Komutanlığı'nda bin 49 asker gıda zehirlenmesi nedeniyle hastaneye
kaldırılmış, er Hüsnü Özel yaşamını yitirmişti. Zehirlenme vakasından 4 gün
sonra, 27 Mayıs tarihinde Kırkağaç Jandarma Komando Er Eğitim Alayında
zehirlenme olayı yaşanmış, 70 asker hastaneye kaldırılmıştı.

En son dün Manisa 1'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı General
Seyfettin Çalbatur Kışlası'nda 69 asker hastanede tedaviye alınmış, tamamı
ertesi gün taburcu edilmişti.

Milliyet İnternet haber, finans, spor, astroloji, sağlık, hava durumu, s... http://www.milliyet.com.tr/Yazdir.aspx?aType=HaberDetayPrint&Art...

2 / 3 2017/06/27 13:58



Milliyet İnternet haber, finans, spor, astroloji, sağlık, hava durumu, s... http://www.milliyet.com.tr/Yazdir.aspx?aType=HaberDetayPrint&Art...

3 / 3 2017/06/27 13:58


