
Koronav�rüs B�l�m Kurulu, Sağlık Bakanlığı'nda toplandı. Sağlık Bakanı
Fahrett�n Koca, toplantı sonrası açıklamada bulundu. Bakan Koca, B�l�m

Kurulu üyeler�ne teşekkür ederek, "Bugün ısrarların sabırları sınadığı
konularda s�ze n�hayet bekled�ğ�n�z haberler� vereceğ�m.
Huzurlarınızdak� k�ş� 2 yıl boyunca s�ze kısıtlama ısrarında bulunan
k�ş�d�r, ş�md�yse 'Her şey� gözden geç�rme zamanı geld�' d�yor.
Koronav�rüs B�l�m Kurulumuz tıpkı bugün olduğu g�b� gel�şmeler� mercek

Son dak�ka haberler: HES kodu ve
açık havada maske şartı kaldırıldı!
Bakan Koca kararları tek tek açıkladı
Gelen son dak�ka haber�ne göre; B�l�m Kurulu koronav�rüs �le mücadele,
aşılamada son durum ve mevcut kısıtlamalar g�b� gündem maddeler� �le
b�r kez daha b�r araya geld�. Bakan Koca'nın açıklamaları �le kısıtlamalar
kalktı mı? Maske �ç�n yen� karar ne soruları da cevap buldu.Toplantı
sonrası Sağlık Bakanı Fahrett�n Koca 'Normale dönüşün son
aşamasına gelm�ş bulunuyoruz.' d�yerek alınan yen� kararları peş peşe
açıkladı.
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altında tuttu ve öner�ler gel�şt�rd�.

Salgınla nasıl mücadele edeceğ�m�z� tanımlayan güncel gel�şmelere
göre sürekl� güncelleyen B�l�m Kurulu çalışmaktan �ft�har ett�ğ�m
kurumdur. Şahsım ve s�zler adına B�l�m Kurulu'nun bütün üyeler�ne b�r
kez daha teşekkür ed�yorum. Salgın sürec�nde gerekl� tedb�rlere erken
başvurduk. Tüm dünyada en hızlı hareket ülkelerden b�r� olduk. Salgının
vaka sayılarına baktığımızda en az etk�led�ğ� ülkeler arasındayız. Bu
başarıda, b�l�m �nsanlarımızın yanında teşekkür borçlu olduğumuz çok
�nsan var. En büyük teşekkürü �se az�z m�llet�m�z hak ed�yor. Kurallara
uymada büyük kararlılık gösteren az�z m�llet�me teşekkür eder�m.
B�rl�kte eşs�z b�r mücadele verd�k" �fadeler�n� kullandı.

'BİRÇOK BİLİM ADAMI, ALDIĞIMIZ İNSİYATİFİ DESTEKLİYOR'

İLGİLİ HABER

20 b�n l�rasını böyle kurtardı! Kulaklığın peş�nde 7,5
saatl�k tak�p

İLGİLİ HABER

2 Mart 2022 koronav�rüs tablosu ve aşı har�tası bell�
oldu! Vakalar...

640 TL

Heps�burada

Tommy H�lf�ger

JBL Cl�p 4 Taşınab�l�r Hoparlör - Pembe – Tıkla Gels�n!

Satın Al

Yen� Sezon Koleks�yonu tr.tommy.com’da ve
mağazalarımızda!
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Bakan Koca, koronav�rüsle mücadelen�n bundan sonra aşı �le
ver�leceğ�n� bel�rterek, "Tedb�rlere b�zden çok geç başvuran ülkeler
kısıtlamadan büyük oranda vazgeçm�ş durumda. Ülkem�zde de bazı
kısıtlamalar kalkmıştı. Karant�na, �zolasyon g�b� b�r çok uygulamada
değ�ş�kl�ğe g�tt�k. Gel�nen noktada hep�m�z�n b�lmes� gereken korona �le
mücadelen�n bundan sonra aşı �le ver�leceğ�d�r. İlacın 65 yaş üzer�ndek�
vatandaşlarla bağışıklığı düşük k�ş�lere dağıtımına başlamıştık. B�r
bakıma salgın esaret�nden gerçek hayata geçmekte. B�razdan s�z�nle
paylaşacağım kararlar mutlak b�r mutabakatla alınmış kararlar değ�l.
B�l�m �nsanlarımızdan bekleme kararı olanlar da var. B�rçok b�l�m adamı
�se aldığımız �n�s�yat�f� destekl�yor" d�ye konuştu.  

ALINAN KARARLARI TEK TEK AÇIKLADI

Koca, alınan yen� kararları şöyle b�ld�rd�: "Artık açık havada maske
kullanmak zorunda değ�l�z. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterl�yse,
maske takmak artık şart değ�l. Yen� dönemde HES uygulaması
kaldırıldı. H�çb�r kurum ya da kuruluşa g�r�şte HES kodu kontrolü
yapılmayacak. Hastalık bel�rt�s� olmayan k�ş�lerden test �stenmeyecek.
Okullarda 2 vaka çıkması hal�nde sınıfın kapatılması şekl�nde
uygulamaya artık gerek duyulmamaktadır. Poz�t�f çıkan öğrenc�n�n �zole
ed�lmes� yeterl� bulunacak ve eğ�t�m devam edecek. B�r konuya
d�kkat�n�z� çekmek �st�yorum. B�r k�ş� 'salgın b�tmed�' ded�ğ�nde ya da
'salgın b�tt�' ded�ğ�nde somut gerçek değ�şm�yor. Salgın etk�s�n�
y�t�rd�, somut, gözle görülür gerçek budur. Bundan sonra 'ne
yapılmalı?' dersen�z cevabı çok açık. Salgınla toplum olarak kısıtlamalar
aracılığıyla mücadele etme dönem�nden, hastalıktan b�reysel olarak
korunma aşamasına geçmel�y�z. Maske konusunda bence prens�p
şudur: Maskeler� hayatımızdan çıkarmıyoruz, maskey� gerekt�ğ�nde
hemen takmak suret�yle yanımızda taşıyoruz. Özell�kle büyükler�m�zle,
kron�k hastalığı bulunanlarla b�r aradayken maske günlük hayatımızın
vazgeç�lmez olanı olmalıdır." 

'VEFAT EDENLERİN YÜZDE 92'SİNİN EK BİR HASTALIĞI VAR'

Bakan Koca, salgın sürec�ne da�r bazı graf�kler� ekranda paylaşarak,
konuşmasında şunları söyled�:

"Son 1 ayda vefat eden vatandaşlarımızın yalnızca yüzde 8'�n�n h�çb�r
ek hastalığı yok Yan� vefat eden vatandaşlarımızın yüzde 92's�n�n
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ek hastalığı yok. Yan� vefat eden vatandaşlarımızın yüzde 92 s�n�n
Kov�d- 19 dışında ek b�r hastalığı olduğunu �fade eden öneml� b�r graf�k.
Tek tanısı Kov�d- 19 olup vefat edenler�n oranı yüzde 7,8. Vefatların
yüzde 92,2's�n�n en az 2 tanı �le vefat ett�ğ� bu tabloda görülüyor. Yan�
Kov�d dışında �lave b�r hastalık, en az b�r hastalığı olan yüzde 92,2.
Sadece Kov�d tanısı alan �se 7,8. H�ç ek hastalığı olmayanların, yan�
yüzde 7,8 yaklaşık yüzde 8'den bahsed�yorum, vefat yaş ortalaması �se
63. Yan� h�ç ek hastalığı olmayan vatandaşlarımızın da yaş
ortalamasının y�ne gençler olmadığını, ağırlıklı yaş grubunun 60'ın
üzer�nde, ortalamasının 63 olduğunu görüyoruz. Ek hastalığı olanların
vefat yaş ortalaması �se 77. Yan� ek hastalığı olanlarda yaş ortalaması,
yüzde 92,2'n�n 77, yüzde 7,8 ek hastalığı olmayan sadece Kov�d tanısı
almış olan vatandaşlarımızın �se yaş ortalaması 63."

'SAHAYA VERDİĞİMİZ TURKOVAC AŞISI 1 MİLYONU GEÇTİ'

Uygulanan Turkovac aşısı m�ktarına �l�şk�n konuşan Koca, "Turkovac
aşısı, b�z�m sahaya verd�ğ�m�z 1 m�lyonu geçt� ve üret�m de her geçen
hafta artış �ç�nde. 2 ay sonra aylık 1- 1,5 m�lyona er�şm�ş olacağız.
Turkovac'ı b�z öncek� hafta bütün hastaneler�m�zde uygulamaya yen�
başladık. Ş�md� �se gelecek haftadan �t�baren hazırlık yapıyor
arkadaşlar, a�le hek�mler� dah�l olmak üzere bütün sağlık
kuruluşlarımızda Turkovac aşısını başlatmak �st�yorum. Aşımıza sah�p
çıkalım. S�novac'la yapılan çalışmaların 5- 6 kat etk�l� olduğunu �y�
b�l�yoruz. Turkovac aşısını olup hastalığı nasıl geç�rd�ğ�ne da�r ver�ler� de
önümüzdek� haftalarda Ateş Hocamla paylaşmış oluruz" ded�.

'HASTANEYE YATIŞLARI YÜZDE 30 AZALTTIĞINI BİLİYORUZ'

"Molnup�rav�r �lacı 65 yaş altı hastalara da uygulanacak mı?" sorusuna
Bakan Koca, şöyle yanıt verd�:

"Şu an B�l�m Kurulu'nun önerd�ğ� 65 yaş üstü ve bağışıklığı baskılanmış
k�ş�lere ver�lmek şekl�nde. Bundan sonrak� dönemde bu yaş grubu ve
bağışıklığı baskılanmış k�ş�lere ver�lmek üzere kullanılacak. Daha alt

gruba vermek şekl�nde şu an B�l�m Kurulu yen� karar almadı.
Molnup�rav�r'�n etk�nl�ğ�n�n hastaneye yatış ve vefatları yüzde 30
azalttığını b�l�yoruz. Dünyada yaygın kullanılmadığını b�l�yoruz. ABD'de
770 dolar g�b� b�r f�yattan uygulanırken Türk�ye'de bu �lacı b�z
yerl�leşt�rd�k. Bu �lacı 70'te 1 oranı mal�yete �nd�r�lerek üret�ld�. Bu �laçtan

İ
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da yaygın bütün �llere dağıtmış olduk. İlaca ne kadar erken başlatılırsa o
kadar etk�l� olduğunu b�l�yoruz. Bu yüzden 65 yaş üstü ve bağışıklığı
düşük olanların PCR testler�n� hızlıca yaptırmasını �st�yoruz." 

'DOĞRUSU ÜZÜLÜYORUM'

Turkovac aşısı konusunda bazı eleşt�r�ler�n olduğunun hatırlatılması
üzer�ne Bakan Koca, "Doğrusu üzülüyorum. Kl�n�k çalışma devam
ed�yor. Ve çalışmaların durdurulduğu d�ye b�r durum söz konusu değ�l.
Türk�ye'n�n 50 yıl sonra hücreden aşı üretme başarısı göster�rken böyle
b�r dönemde heyecan duymamız gerek�rken, b�l�m �nsanlarının b�z de
başardık demeler�n� beklerken, doğrusu üzülüyorum. B�l�m �nsanlarının
b�z�m vatandaşlarımızı mot�ve etme sorumluluğu gerekmez m�?"
�fadeler�n� kullandı.

'ONUN DA YAKIN DÖNEMDE KALKACAĞI KANAATİNDEYİM'

Bakan Koca, 'Müz�k yasağı gece 12'den sonra kalkacak mı?' şekl�nde
soruya, "B�l�m Kurulu'nun aldığı b�r karar yok. Onun da yakın dönemde
kalkacağı kanaat�ndey�m" ded�.

Dr. Fahrettin Koca
@drfahrettinkoca

TEDBİRLERDE YENİ DÖNEM

Twitter'da izle
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9,1 B Yanıtla Paylaş

1,2 B yanıtı oku

İLGİLİ HABER

Bakan Koca duyurdu: SMA yen�doğan taramaları
başlatılacak

S�z�n İç�n Seçt�kler�m�z

640 TL
Heps�burada

ARS DANIŞMANLIK

Desert Order (Stratej� Oyunu)

Sur Yapı

JBL Cl�p 4 Taşınab�l�r Hoparlör -
Pembe – Tıkla Gels�n!

Artık H�çb�r Ülkede Alacağınız
Kalmasın!

B�r uçak seç ve bu Oyunu 2 Dak�ka
oyna

Tapusu S�ze A�t Devre Mülkünüzde
Ömür Boyu Tat�l Sur Yapı Tat�l
Evler� Antalya'da!
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