
SALGINDA YAZ DALGASI 

Prof. Dr. Ahmet Saltık, Cumhuriyet‘e konuştu: Kurban Bayramı için 

çağrı yapılmalı 

Türkiye’de 20-26 Haziran haftasında 26 bin 635 kişinin koronavirüs 

testi pozitif çıktı, 17 kişi yaşamını yitirdi. 

Prof. Dr. Ahmet Saltık, artan vaka sayıları ve esnetilen önlemlerle ilgili 

olarak Cumhuriyet TV‘de konuştu. 

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, 13-19 Haziran 2022’de 10 bin 

954 olan haftalık vaka sayısı, 20-26 Haziran 2022’de 26 bin 635’e 

yükseldi. 

Bakan Fahrettin Koca da vaka sayılarında bir süredir artış 

gözlemlendiğini belirterek, günlük binin altına inen vaka sayılarının şu 

anda 4 bine doğru ilerlediğini söylemişti. 

Prof. Dr. Ahmet Saltık, artan vaka sayıları ve tedbirlerdeki 

yetersizlikle ilgili Cumhuriyet TV‘ye konuştu. 

“BAKANLIKTAN UTANÇ DUYUYORUM” 

İktidarın gerçek verilerini sakladığını belirten Saltık, şu anki vaka 

sayısının geçen haftadakinin iki katı olabileceğini belirtti. Verilerin 

olağanüstü bir şekilde çelişkili olduğunu anlatan Saltık, “Bakanlıktan 

utanç duyuyorum. İnsanları salak yerine koyuyorlar. Masum 

insanların yaşam hakkını koruyamıyorlar. Çocuk aşıları da 

olağanüstü önemli” ifadelerini kullandı. 

“YAZ SALGINI İÇİNDEYİZ” 

Hacdan dönecek olanların karantinaya alınması ve Kurban Bayramı 

için de ayrı bir çağrı yapılması gerektiğini söyleyen 

Saltık, Turkovac aşısının gerçek bir aşı olmadığını söyledi. Yurttaşların 



yeni bir dalga için daha kırılgan olduğunu belirten Saltık, “Sözde bilim 

kurulundan kurtulmalıyız. Verilerle oynuyor, halka yalan 

söylüyorsunuz. Avrupa kaynıyor. Hemen MRNA aşılarına 

başlayınız” ifadelerini kullandı. 

=================== 

Dostlar, 

Sağlık Bakanlığını ciddiyet içinde, bilimsel sorumluluklarını bütünü ile 

ve gecikmeksizin yerine getirmeye çağırıyoruz.. 

Hacca giden 60 bin dolayında insanın geri dönüşlerinde; 

– Giderleri kendilerine ait olmak üzere 7-10 gün karantina, ardışık 2 

PCR testi negatifleşince karantinayı bitirme.. 

– Ya da hızlı antijen testi.. yapılmalı. 

2020’de yapılan büyük hata asla yinelenmemeli. 

5+ yaş çocuklara hemen mRNA aşıları başlanmalı, okullar açılmadan 2 

doz tamamlanmalı. Aşılama enerjik biçimde tüm toplumda 

sürdürülmeli. Toplum bağışıklığı çooook yetersiz. 

Yeterince tarama testi yapılmalı güncel PCR ile, yeterince dizin analizi 

yapılmalı, ülkemizde dolaşan tipleri belirlemek için. 

TURKOVAC aşı değil, geçiniz.. 

Aşılamayı hızlandırarak güncellenmiş mRNA aşıları başlayınız, 

gecikmeden.. 

Hastalanan tüm çalışanların, çalışamadıkları süre içinde ücretlerini 

TAM ALMALARI için yasal düzenleme (5510 ve 4857 s. yasalarda..) 

yapılmalı. 

Kurban bayramı için halka uyarı yapılmalı.. Fizik uzaklık korunmalı. 

Toplu taşımada, kapalı mekanlarda kapasite sınırlaması ve N95 

maske uygulanmalı. 



AVM girişlerinde ve toplu taşımada ücretsiz N95 maskesunar (mask 

dispenser) sağlanmalı. 

Salgın verileri günlük ve dürüstçe yayınlanmalı. Utandırıcı çelişkiler ve 

halka saygısız tutumlar sona ermeli. 

Salgın tümü ile Epidemiyolojik bilimsel ilkelere bağlı yönetilmeli. 

Sürveyans, Karantina, İzolasyon ve Filyasyon güncellenerek hemen 

başlanmalı. 

Refik Saydam Ulusal Koruyucu Sağlık Kurumu hemen, özerk olarak 

açılmalı. 

Yeni bir Bilim Kurulu oluşturulmalı : Meslek kuruluşlarından, 

uzmanlık derneklerinden… toplantıları kamera kaydına alınmalı ve 

halka açık yayınlanmalı. 

TÜİK, ölüm verilerini açıklamalı. Kovit’ten gerçek ölüm sayılarını 

öğrenmeliyiz, ayıptır! 

DSÖ “salgın sürüyor.. 110 ülkede tırmanıyor..” uyarıları 

yapmakta. “SALGIN BİTTİ” demeye bu kurum yetkili.. 

Turistlerden, ülkemize girmeden önce son 3 gün içinde PCR ya da 

hızlı antijen testi istenmeli.. 

Basamak Sağlık örgütü salgınla savaş için mutlaka ve hızla 

güçlendirilmeli 

Salgın 1. Basamakta yenilir, hastanelerde değil.. 

Bakan Koca çıkıp halka açıklamalı : YAZ DALGASI İÇİNDEYİZ… 

sonbaharda daha da ağırlaşmaması için şimdiden işbirliği yapmalıyız… 

diye halka çağrıda bulunmalı. 

Unutulmasın : Son 7 aydır yaşanan vahşi – 

acımasız YOKSULLAŞTIRMA ile halkın beli büküldü. Bu koşullarda 



salgın daha ağır seyrder ve hızlı yayılır. Ölümler artar, halkın psikolojik 

ve fiziksel direnci zayıfladı yoksulluk ve beslenememe yüzünden. 

Yoksullara, okulda öğrencilere beslenme ve gıda desteği verilmeli. 

… 

Ulusa kısa uyarılarımızı içeren tweet iletimiz yarım milyondan çok 

insan tarafından okundu.. 

 

Sevgi ve saygı ile. 05 Temmuz 2022, Ankara 

Prof. Dr. Ahmet SALTIK MD, MSc, BSc 
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