
BİLİM KURULU 

  
 

Konu :COVİD-19 Korona virüsü  

Yer  :Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezi(Avrasya Gösteri Merkezi) 

Tarih  : 25.03.2020  

Saat     :16:00 

 

KATILIMCILAR: 

 

1. İBB Genel Sekreteri: Yavuz ERKUT 

2. İBB Genel Sekreter Yardımcısı: Dr. Şengül Altan Arslan 

3. İBB Özel Kalem Müdürü: Kadriye Kasapoğlu 

4. İBB Sağlık Daire Başkanı: Uzm.Dr.Önder Yüksel Eryiğit 

5. İBB İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü: Dr. Özkan Kaan Karadağ  

6. İBB Sağlık Daire Başkanlığı Koordinatörü-Sağlık Yönetimi uzmanı: Bilal Yıldırım 

7. İBB Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezi Yöneticisi: Özlem Göçer  

8. İstanbul Tabip Odası,  

9. İstanbul Eczacı Odası, 

10. İstanbul Diş Hekimleri Odası, 

11. Türk Toraks Derneği, 

12. Türk Klinik Mikrobiyoloji Uzmanları Derneği,  

13. Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, 

14. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, 

15. Özel Hastaneler Derneği,  

16. Psikiyatri Uzmanları Derneği 

17. Kamu ve Özel Sağlık kuruluşları temsilcileri 

 

 

 TOPLANTI GÜNDEMİ 

 

1. Bilim Kurulunun çalışma şartları ve tekniği, 

2. İstanbul’daki Sağlık Kuruluşlarının fiziki altyapı istatistiklerinin sunumu, 

3.   Korona virüsünün yayılımı açısından, sokağa çıkma yasağının olumlu ve olumsuz etkileri,  

4.   Kullandığımız dezenfektan üretimi, 

     4.1 Reaktör kurulumu, 

     4.2 Uygulama cihazlarının üretimi 

5.   Süreçte İstanbul Büyükşehir Belediyesinden beklentiler nelerdir 

     5.1 Lojistik destekler 

     5.2 Sahra hastaneleri 

6.  İlçe Belediyeleri ile olan Koordinasyon. 

 

KARARLAR 

1.  Toplantı çalışma şartları ve tekniğinin belirlenmesi aşamasının bir sonraki toplantıda 

karara bağlanmasına karar verildi. Bir sonraki toplantı 28.03.2020 Cumartesi günü Saat 15.00 

olarak belirlendi. 



2.  Sunum ektedir. 

3.  Güncel durum itibariyle, 65 yaş ve üzerindeki bireylere uygulanan kısıtlama sürecinin, 

vaka yayılımı açısından etkisi olduysa da diğer bireylerle etkileşimi nedeniyle tam anlamıyla 

bir kontrol sağlanamamıştır. Bu sebeple belli süreli sokağa çıkma yasağı kısıtlamasının 

etkilerini, vaka yayılım hızında yaratacağı pozitif etkide düşünülerek gündemde kalmasının 

yararlı olabileceği tartışıldı. 

4. Dezenfektan seçiminde, kullanılan ürünün insan sağlığına yan etkisi olmayan bulunduğu 

alanda çok hızlı bir şekilde tek hücreli bakteri ve virüsleri yok etme özelliğine sahip, insan 

vücudunda ve tüm memelilerde salgılanan’’hipoklaröz asit’ ’molekülü içeren dezenfektan 

tercihi yapılmıştır. 

5. Ulaşım açısından yapılan iyileştirmelere teşekkürler iletildi. 

Büyük hastanelerde hastaneye özgü personel servisi hizmetinin oluşturulabilmesi talep edildi. 

Hastane yakınında ilgili sağlık personellerinin dinlendirilmesi ve motivasyonunun 

artırılmasına yönelik konaklama, yeme içme vb desteklerinin katkısı beyan edildi. 

153 danışma hatlarının Belediye Başkanımız tarafından bir kez daha tanıtılmasına yönelik 

taleplerini ilettiler, daha fazla tanıtıma ihtiyaç olduğu belirtildi. 

Öncelikle Bilim kurulumuz hizmet üretimi noktasında ulaşılan bireyler adına 

memnuniyetlerini iletmekle birlikte, TUİK verileri irdelendiğinde evde tekil kalan 65 yaş üstü 

bireylere ulaşma noktasında çareler düşünülmesi gerektiği belirtildi.  

Özellikle tüm üyeler veri hazinesine ulaşma noktasında ve veri güvenliği açısından yeterince 

memnun olmadıklarını anlık veri akışını gözlemleyip yorumlayabilecekleri bir ekranın 

sunacakları fikirler noktasında altın standart olduğunu beyan etmişlerdir. Bu sebeple sağlık 

bakanlığından tüm verilerin gerekirse il il kesintisiz aktarılmasını bu konuya aracılık etmemizi 

talep etmişlerdir. 

Kamu kaynaklı yapılan destek açıklamalarına paralel olarak altı aylık bir süreç için İstanbul 

büyükşehir Belediyesi uhdesindeki tıbbi atıklara ilişkin ödeme alınmaması noktasında destek 

taleplerini iletmişlerdir.  

Tüm sağlık kuruluşlarının dezenfeksiyon açısından öncelikli alan ilan edilmesi kararının 

yerinde olduğu ancak sadece yatan hasta hizmeti veren kuruluşlardan ari olarak eczaneler, aile 

sağlığı merkezleri ve diş kliniklerinin de bu kapsamda değerlendirilmesinin uygun olacağını 

belirtmişlerdir. 

Kamu ve özel sağlık kuruluşlarından katılan temsilciler ilaca erişim noktasında sıkıntıların 

olduğunu bildirdiler. Konu hakkında İstanbul Eczacılar Odası Temsilcimiz, talep edilen 

ilaçların % 60’ının hastane depolarında % 40’ının ise ilaç depolarında bulunduğuna ilişkin 

bilgilerini paylaştılar. 

Sağlık Kurulu temsilcileri bu bilgilendirme karşılığında, sahra hastaneleri noktasındaki 

gündem değerlendirildiğinde belediyenin esas sorumluluk alanlarının bu olmadığı halk sağlığı 

alanındaki yetkin üyelerimiz tarafından beyan edilmiştir. 



Son durumda Sahra hastanesi ihtiyacı kaçınılmaz bir boyuta gelir ise Belediyenin 

sorumluluğunu alan temini lojistik destek olduğu hatırlatıldı. Bunun dışındaki Hekimlik 

hizmeti ve tıbbi ekipman alt yapısının sağlık Bakanlığınca yürütülmesinin uygulama birliği 

açısından daha doğru olacağı ifade edildi. 

6. İstanbul ilinde bulunan İlçe Belediyelerinin Sağlık Müdürlükleri ile temasa geçilerek, ortak 

bir toplantı düzenlendi. Ortak bir iletişim grubu kurularak uygulamada çift başlılığın önüne 

geçilmeye çalışıldı. Bu grup aynı zamanda tüm uygulamalar ile alakalı etkin bir bilgilendirme 

çalışması gerçekleştirmektedir. 

 

GÜNDEM DIŞI KONULAR 

 

 İstatistiki verilere olan ihtiyacın her geçen gün arttığına dair görüş tekrar edildi. 

 

                   İstanbul Büyükşehir Belediye bünyesinde Psikososyal Danışma merkezleri kurulmuş 

olup, her iki yakada 1 adet olmak üzere aktif hale gelmiştir ve hizmet vermeye devam 

etmektedir. 

Sağlık Bakanlığı tarafından test yapılacak kurumların sayısının, 5 adet olması eleştirildi,daha 

fazla alanda ve kurumda test yapılması önerildi. 

İş sağlığı çalışmayla alakalı planlama önerildi.İş Sağlığı güvenliği açısından,çalışması zorunlu 

personellerin kişisel koruyucukları ile alakalı imtinalı bir planlama yapılması önerildi. 

 

 

 

 

 

 

 

Raportör : Özlem GÖÇER 


