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Turkey’s Readiness and Response from Swine Flu to Coronavirus Disease: 
Subjective Assessment of a Public Health Expert

Domuz Gribinden Koronavirüs Hastalığına, Türkiye’nin Hazır 
Olma Durumu ve Yanıtı: Bir Halk Sağlığı Uzmanının Öznel 
Değerlendirmesi

Muzaffer ESKİOCAK

ABSTRACTÖZ
In the last 10 years, there have been two pandemics (Swine flu, New 
coronavirus) in the world, and many worldwide public health threats 
have been experienced. It seems that public health threats and 
pandemics will be a common condition of life after that. The purpose 
of this article is to share my experiences as an employee of the last 
two pandemic process in Turkey.  The field of public health science 
is the only field of medicine, which includes epidemiology education, 
sub-branch expertise, which is recognized through the epidemic 
examiner’s feature in postgraduate education.  Although national 
preparation plans were prepared in both pandemics, weaknesses 
were observed in the functionality and timelyness of the provincial 
plans. There has been a weakness-reluctance to develop evidence-
based policy based on the use of both pandemics surveillance data 
in public information and through the information generated.  An 
important part of public responsibility in the implementation of 
measures in both epidemic management process (pandemic flu 
vaccination; staying at home) is a one- on individual selection. 
Turkey has underperformed the existing experience and experience 
in response to both pandemics.

Dünya’da son 10 yılda iki pandemi (Domuz gribi, Yeni koronavirus), 
ve dünya ölçeğinde birçok halk sağlığı tehdidi yaşandı. Görünen o 
ki, halk sağlığı tehditleri ve pandemiler bundan sonraki yaşamın sık 
karşılaşılan bir durumu olacaktır. Bu yazının amacı, Türkiye’de ya-
şanan son iki pandemi sürecinin bir çalışanı olarak deneyimlerimi 
paylaşmaktır.
Halk sağlığı bilim alanı, mezuniyet sonrası eğitiminde salgın incele-
meci özelliği üzerinden tanınan epidemiyoloji eğitimini, yan dal ihti-
sasını içeren yegâne tıp alanıdır.  Her iki pandemide ulusal hazırlık 
planları zamanında hazırlanmış ise de, illerin planlarının işlevselli-
ği ve zamanındalığında zaaflar gözlenmiştir.
Her iki pandemide sürveyans verilerinin halkı bilgilendirmede kul-
lanımda ve üretilen bilgiler üzerinden kanıta dayalı politika geliştir-
mede zaaf-isteksizlik yaşanmıştır.  Her iki salgın yönetim sürecinde 
önlemlerin uygulanmasında kamusal sorumluluğun önemli bir bö-
lümü (Pandemik grip aşısını yaptırma- yaptırmama; evde kalma) 
bireysel seçime bırakılmıştır.
Türkiye her iki pandemiye yanıtta varolan birikim ve deneyimlerin-
den düşük performans göstermiştir.
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Paris’te, Louvre Müzesi yanmaktadır. Bir adam 
kendini alevlerin arasına atar, La Jakond tablosunun 
bulunduğu odaya koşar. Tam tabloyu kurtaracak, 
karşısında küçük bir zenci çocuk görür. Ya tabloyu 
kurtaracaktır ya da çocuğu...
Meyhane sofrasında Necmi sorar: “Sizce hangisini 
kurtarmalı?”
Masadakilerin çoğu “La Jacond’u” der. Ve akla 
gelecek her nedeni sıralarlar...
İçlerinden biri, “Çocuğu” der... Çünkü o gelecektir, 
belki nice La Jacond’lar yaratacaktır...
Bir başkası, “Çocuğu” der ve ekler “Sadece insan 
olduğu için...”*

Giriş ve Amaç
Dünya’da son 10 yılda iki pandemi, birçok da 
dünya ölçeğinde halk sağlığı tehdidi yaşandı. 
Görünen o ki, halk sağlığı tehditleri ve pandemi-
ler bundan sonraki yaşamın sık karşılaşılan bir 
durumu olacak, kamu yönetimi ve özel olarak 
sağlık örgütleri, halk sağlığı bilimi profesyonel-
leri bu tür tehditlerle başetme-sınırlama soru-
nuyla sık karşılaşacaktır.  Bu yazı, eylem planı 
hazırlığı, pandemi izlemi ve salgın yönetimi sü-
reçlerinde çalışan bir halk sağlığı uzmanı olarak 
değerlendirmelerimin sağlık yönetimine, mezuni-
yet öncesi tıp eğitimine, tıpta uzmanlık eğitimine 
ve hak savunuculuğuna katkıda bulunabileceği 
umudu ile yazılmıştır. Amaç, ülkemizde yaşanan 
son iki pandemi sürecinin bir çalışanı/yaşayanı 
olarak çıkarım ve birikimlerimi paylaşmaktır.
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Türkiye’de ilk pandemi eylem planı 2006’da hazır-
landı(1). Pandemik İnfluenza için hazırlık yapıldı, 
beklenen kuş gribi (H5N1) idi, gerçekleşen domuz 
gribi (H1N1v) oldu.  İyi ki de öyle oldu, ilk kez 
hazırlandığımız bir pandemi öldürücülüğü daha 
az (doğrulanmış 13591 vaka ve 656 ölüm), bir vi-
rüsle oldu (2). Bizde hazırlık ilk kez yapılıyordu, 
ancak hazırlık yaparken yararlandığımız kaynak-
larda 1992’de hazırlanmış plan (Kanada) vardı. 
Sağlık hizmetlerinde sosyalleştirmenin fiili ola-
rak sonlandırılıp tüm yurtta aile hekimliğine geçiş 
zamanına (13 Aralık 2010) doğru ilerliyordu, nü-
fusun %31’i Aile Hekimliklerine bağlanmıştı (3). 
Pandemi’de süreç, yönetim zafiyeti, güvensizlik 
bunalımı, hekim örgütlerini yönetime katmama, 
bilgi paylaşmama, bilimsel bilgileri değersizleş-
tirme, aşı teminine yönelik tartışmalar ve aşı reddi 
başlıklarıyla kayıtlara geçti.

*Sait Faik Abasıyanık, Kriz, (içinde) Kumpan-
ya, Aktaran Z.Oral, http://www.cumhuriyet.
com.tr/yazarlar/zeynep-oral/yazmasam-deli-o-
lacaktim-ya-da-sait-faiki-anarken-1738711, 
17.05.2020 

Pandemik İnfluenza H1N1v sürecinde hazır 
olma, güven sağlama, bilgi paylaşımı, yöneti-
me katma, şeffaflık
Halk sağlığı bilim alanı, mezuniyet sonrası eği-
timinde salgın incelemeci özelliği üzerinden ta-
nınan epidemiyoloji eğitimini, yan dal ihtisasını 
içeren yegâne tıp alanıdır.  Tıbbın diğer alanla-
rının aksine inceleme alanı toplum olan öznele-
ri yetiştirir. Paradigması hastalık değil, sağlık-
tır, olgu yönetimiyle değil, toplumu tehdit eden 
sağlık sorunlarının yönetimiyle ilgilidir, çalışma 
alanı hastane değil, insanların yaşadığı, çalıştığı, 
organize topluluklar oluşturduğu alanlardır, bireyi 
değil, toplulukları, toplumu gözetir,  temel hedefi 
sağlığı geliştirme ve korumadır 

Pandemik İnfluenza sürecinde Türk Tabipleri Bir-
liği (TTB), hem yasasından hem de mesleğimizin 
doğasından kaynaklanan sorumlulukları doğrultu-
sunda, güvenilir bilgi kaynaklarına, güven veren 
kurumsal yapılara, yetkin ve anında yanıt verebi-
len bir sağlık sistemine, yeterli bilgi ve donanıma 
sahip sağlık çalışanlarına, süreci doğru ve tutar-

lı bir biçimde yönetmeyi sağlayacak stratejilere 
gereksinim olduğu gerekçeleriyle TTB Pandemi 
İzleme Kurulu (PandemİK) ile müdahil oldu (4).
TTB; sürecin başında yaptığı basın açıklamasında 
“Tüm bu süreçte en kilit önemdeki konu, salgının 
gidişatı konusunda hızlı ve doğru bilgilendirme 
olacaktır. Bu açıklığa sadece bilimsel çevrelerin 
değil, toplumun da ihtiyacı vardır. Hastalığın gi-
dişatı ve alınmakta olunan önlemler ile ilgili bilgi-
ler en yetkin otorite tarafından düzenli bir biçim-
de kamuoyuna sunulmalıdır. Salgından etkilenen 
hastaların profili ile etken virüsün özellikleri hak-
kındaki güncel bilgiler analiz edilmiş olarak bi-
limsel çevrelerle düzenli paylaşılmalıdır. Açıklık 
ve bilgilendirmeye dayalı güven ilişkisi, salgının 
en az zararla atlatılmasında olmazsa olmaz koşul-
dur. Güvensizlik, eksik ve veya yanlış bilgilerin 
tüm çabaları baltalamasına, sağlanan tüm iler-
lemelerin zarar görmesine yol açabilecektir. Bu 
konuda hepimize çok ciddi bir görev ve sorum-
luluk düşmektedir.”.  ifadelerini kullanmıştır (4). 
Ardından süreci “2006’dan beri Sağlık Bakanlığı 
web sitesinde tam metin erişimli olarak yer alan 
Ulusal Faaliyet Planı süreç içinde yönetimde 
beklenen kolaylaştırıcılığı sağlayamamış…,” bi-
çiminde değerlendiren saptamasını yapmıştır (4).  

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) 
de benzer görüşleri “Pandemik grip sürecinin yö-
netimi tartışmalı olmuştur. Sürecin yönetimi çok 
başarılı olmamıştır. En başta yapılması gereken 
işlerden biri olan hastalığın doğal seyri ve öldürü-
cülüğüne ilişkin bilgiler zamanında verilememiş-
tir. Böylelikle tehlikenin boyutu bir türlü doğru 
algılanamamıştır. Kararlar varsayım ve tahminler 
üzerinden verilmiştir.” ifadesiyle süreci değerlen-
dirdiği durum değerlendirme raporunda paylaş-
mıştır (5). 

Koronavirüs hastalığı (COVID-19) sürecinde 
hazır olma, bilgi paylaşımı, yönetime katma, 
şeffaflık
Salgın yönetiminin yürüttüğü sürveyans ve sun-
duğu verilerin değerlendirildiği HASUDER’nin 
14.gün raporunda “Kanıta dayalı politika üretile-
bilmesi için sürveyans verilerinin zamanında ana-
lizi gereklidir. Mevcut durumun şeffaflık içinde 
bilim insanlarıyla ve toplumla paylaşılması salgın 
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yönetimine güveni ve önlemlere uyumu arttıra-
caktır. Pandemi ortamında yayılan yanlış bilgi-
nin, onunla baş edemeyecek durumdaki bireyleri 
etkilemesinin önüne geçilmesi, risk yönetimi ve 
iletişimin güçlü bir biçimde uygulanması ödevi 
temel olarak salgın yönetiminindir (6) saptaması 
yapılmıştır..

Türkiye’nin Koronovairüs pandemisine DSÖ 
rehberlerine göre hazırlıklı olma durumunun 
değerlendirildiği HASUDER’nin 28.gün rapo-
runda “Türkiye, Nisan 2019’da Cumhurbaşkan-
lığı tarafından genelge ile ilan edilen Pandemik 
İnfluenza Ulusal Eylem Planı’na karşın, CO-
VID-19 pandemisine il düzeyinde zamanında ha-
zırlan(a)mamış görünmektedir. Şeffaflıkla ilgili 
sorunlar vardır. Sağlık Bakanı tarafından günlük 
olarak olgu, ölüm ve bazı demografik bilgilerin 
paylaşımı yapılmakla beraber, bu veriler 
uzman ve akademisyenler tarafından salgının 
epidemiyolojik olarak analizinin yapılabilmesi 
için yeterli değildir (7)” saptamaları yapılmıştır.
Türkiye’nin Koronovairüs pandemisine verdiği 
yanıtın ve sonuçlarının değerlendirildiği HASU-
DER’nin 56.gün raporunda “Sağlık Bakanlığınca 
bildirilen verilerin olgu ve ölüm sayıları hala PCR 
+ olgularla sınırlıdır. Salgının tanımlayıcı bilgileri 
henüz konunun uzmanı bilim insanları dahil, ka-
muoyu ile paylaşılmamıştır. Ülkemizde salgını 
epidemiyolojik boyutlarıyla değerlendirebilmek 
için yeterli veri paylaşımı yapılmamıştır. Ülkede 
salgın seyrine ilişkin bir risk değerlendirmesi ya-
pılmamış ve/veya paylaşılmamıştır (8)” saptama-
ları yapılmıştır.

İki pandemi arasında geçen 10 yıllık süre, ku-
rumsal belleğin öğrenilmiş olması gerekenleri bir 
kazanım olarak yeni pandemide süreç yönetimine 
katmamış olması ironiktir. Dünya Sağlık Örgü-
tü’nün 2019 için saydığı 10 tehditten birine ha-
zırlık, Bakanlığın nispeten erken güncelleyip 
Cumhurbaşkanlığınca gereği yapılması için ge-
nelge edilen Pandemik İnfluenza Eylem Planını 
COVID-19’a uyarlayıp güncellenme- il idare-
lerince içselleştirme ve eyleme geçirilme süreci 
Mart 2020 sonunu bulmuştur (7).  Bu hazırlıksız-
lık, toplumun korunma- dayanışması için kültürel 
yönden hazırlanamayışından, yaşamsal öneme sa-

hip Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) sağlama 
ve lojistiğinde büyük defektlere yol açtı. Pandemi 
bir karmaşık olağandışı duruma dönüştü. 

Pandemi günlerinde Birey, Toplum, Salgın 
Yönetim
Pandemi, bilme konumundaki insanların, bil-
mezliklerini sık dile getirdikleri bir yeni etkenle 
oluşur. Etkenin bulaşma özellikleri (zamanı, virü-
lansı, yolu/yolları) hastalık spektrumu, belirtiler, 
tanı koyma, tedavi… bilinmezliklerle doludur. 
Herkes duyarlıdır, herkes tehdit altındadır, sağlık 
çalışanları bu bilinmezlik ortamında özellikle risk 
altındadır.  Tehlike karşısında tutum alış sürecin-
de insanlar arayışa girer. Kendileri, aileleri ne ka-
dar risk altındadır? Baş edebilecekleri bir risk mi?  
Yakın mı? Temel yaşamsal gereksinimleri-gün-
delik ihtiyaçları tehdit altında mı? Güvendikleri 
bir yapıdan, yapılardan paylaşılan bilgilerle yol 
arayışına girerler, başkalarına bakarlar, korunma, 
mücadele etme, tedbirlere uyma ya da durumu 
yadsıma kararı verirler.  Sorumluca karar verme, 
şeffaf, kültüre uygun hale getirilmiş etkili bilgi-
lendirme süreçlerine bağlıdır. Yaşanmakta olan 
risk (çalışmama- aç kalma, fatura ödeyememe) 
ile olası risk (enfekte olma, hasta olma, hastaneye 
yatırılma, …ölüm) arasında kalırlarsa yaşadıkları 
riskten kaçınmayı öncelerler. Belirsizlikler karşı-
sında kendileri için zarar vereni seçebilirler (örn. 
aşı reddi). 

Domuz gribi pandemisi sürecinde ülkemizin bir 
bölümünün aile hekimliği uygulamasına geçtiği,  
toplum sağlığı merkezleri örgütlenmesinin 
primitifliği, duruma özgü bilgilendirmenin TV 
aracılığıyla kamu spotları, reality şovlar biçimin-
deki tartışmalar ve okul öğretmeleri aracılığıyla 
yapılmaya çalışıldığı, sağlık eğitiminin usulüne 
göre yapılmadığı, okulda aşılama için ilk kez 
onam istendiği hafızalardadır. Domuz gribi salgı-
nı sırasında reality şova dönüşen TV programla-
rında sahte salgın, domuz menşei, aşı içeriği ve 
yan etkileri yanlış bilgilendirmelerine, kamu yö-
netiminin, siyasi sorumluların “biz aşı temin ettik, 
ben-biz yaptırmayacağız, aşılanma kararı sizin” 
ifadeleriyle sorumluluk transferi, sağlıkta dönü-
şüm programının kamusal yükümlülüğü yurttaşın 
sırtına yüklemesine ağır bir örnek olarak anım
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sanmalıdır (9). Bu konuda domuz gribi pandemi-
si sırasında yapılan bir çalışmada, katılımcıların 
tamamı mevsimsel grip aşısını onaylarken ve bir 
sonraki yıl aşı olmak istediklerini belirtirken; yal-
nızca %4’ü pandemik grip aşısı olmak için onay 
verdikleri tespit edilmiştir. Bu sonuç, halkın gü-
ven duygusunun zedelenmesinin bağışıklama 
hizmetleri açısından önemli bir bariyer olduğunu 
ortaya koymuştur (10).

COVID-19 pandemisinde de sorumluluğun yo-
ğun olarak bireyin omuzuna yüklendiği bir salgın 
yönetimi stratejisi izlendi. Karantina- izolasyonu 
usulüne uygun yapmak yerine vatandaşlara kural-
lara uyulması çağrıları, ricaları dile getirildi, sal-
gın yayıldıkça ricalar yerini izolasyon, karantina, 
sokağa çıkma kısıtlaması yasaklarına uymayanla-
ra ceza uygulamalarına bıraktı.  Ne var ki, salgın, 
artık dışarıdan gelen vakalar ve onların etrafında-
ki kümelenmelerden toplumda yaygın görülme 
durumuna varmıştı. 

Evde kal çağrılarını sürekli dile getiren salgın yö-
netimi, evde kalırlarsa aç kalabilecek, faturaları-
nı ödeyemeyecek olanların kimilerine çalışmaya 
devam ya da kısa süreli çalışma ödeneği (mavi 
yakalılar), kimilerine borçlanmada kolaylık (es-
naf), kimilerine nakdi yardım (marjinal işler, yok-
sullar) yollarını seçti. Evde kalma- hayatta kalma 
hakkı ile sınıfsal-toplumsal konum bağlantısı ko-
nuşulur-yazılır oldu. 

Sorun yönetiminde strateji; baskılama, sürü 
bağışıklığı-kontrollü salgın- olgu yönetimi
Pandemi etkeninin ülkeye girişini önlemek ilk 

hedeftir (Etkenin dolaşımda olduğu coğrafyadan 
gelenlere olası temaslılara karantina uygulama-
sı). Ülkeye girişi olmuşsa yayılımının önlenmesi 
hedeflenir. En kısa sürede olguyu saptama, izo-
le etme, tedavi etme, temaslılarını bulup karan-
tinaya alma ve izleme filyasyon-alan çalışması 
ile sağlanır. Herkesin duyarlı olduğu bir etkenle 
(pandemi) mücadele baskılama stratejisi ile olur.

Test yap , yeni olguyu sapta (başvuran temelli 
oldu- tarama 2 ay sonra başladı), hastanede izole 
et (PCR+, klinikte tedavisi gerekmeyenlere evde 
izolasyondan 2 ay sonra yurt benzeri birimlerde 
izolasyon olanağı açıldı), tedavi et, temaslıları-
nı sapta (kolluk gücünün katkısı ve işbirliği ile 
etkin biçimde yürütüldü, kimi fabrikalarda so-
run yaşandı) , test yap (yalnızca hekim-pandemi 
yönetimi gerekli görüyorsa test yapıldı), hastala-
rı hastanede izole et, tedavi et, diğer temaslıları 
14 gün izole et (evinde), izle (iletişim çoğunlukla 
mobil telefon aracılığıyla olduğundan evde kalış-
tan emin olunamadı, GSM üzerinden dijital izlem 
başladı), belirti verenleri tekrar değerlendir (bu 
aşama yurtta olanlara derhal uygulandı, evinde iz-
leneneler başvurduysa yapılabildi)…, izolasyon-
dan çıkış için 24 saatten az olmayan aralıkla 2 
negatif PCR sonuç üzerinden klinik karar ver (ne 
denli uygulandı?)… biçiminde işlemesi beklenen 
süreç birden çok aşamada zedelendi.

Salgın yönetiminde baskılama stratejisiyle baş 
etmeyi seçen Çin’in aksine İngiltere “sürü bağı-
şıklığı” sağlamayı hedefleyen bir strateji ile baş-
ladı, ulusal sağlık sisteminin baş edemeyeceği bir

Şekil 1. Yeni koronavirüs hasta ve temaslı yönetiminde yayılımı önleyici yaklaşım
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Temaslının temaslısı-yen olgu
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yen olgu-kaynak ?

Yeterszlk

yoğun bakım hizmeti gereksinimi ile karşılaşma 
olasılığı üzerinden (imperial collage) baskılama-
ya geçti. Türkiye salgın yönetiminin strateji se-
çimi açık bir biçimde belirtilmese de örtük bir 
kontrollü salgın (mahcup bir sürü bağışıklığı?) 
oldu. Virüsün dolaştığı bölgeden gelenler enfekte 
olmuş olma olasılıkları nedeniyle 14 gün karan-
tinaya alınırken;   umre ziyaretinden ilk partide 
gelenler evlerine gönderildi, evde kalmaları isten-
mesine karşın kalmayışları yazıldı (7).   Karan-
tina ile enfekte olarak ülkemize gelenlerin inku-
basyon sürelerini başkalarına bulaştırmadan tanı 
koyma, tedavi etme ve izolasyonlarını sağlama 
olanağı yerine yurdun birçok yöresine virüsün 
yayılması için olanak sağlanmış oldu. Nitekim 
yayıldı da. Okullar kapatıldı, kitlesel toplanmalar 
iptal edildi, insan hareketliliğini kısıtlayıcı 

önlemler alındı, ancak zaruri olmayan işlerin bir 
kısmı engellenmedi, insanların alınan önlemlere 
uymaları telkin/rica edildi. Hafta sonları önceleri 
yaşlılara, ardından, büyükşehirlere ve solunum 
sistemi sorunlarının oluşu (pnömokonyoz?) ne-
deniyle Zonguldak’a sokağa çıkma yasağı ilan 
edildi. Bir inkubasyon döneminden de kısa süreli 
bu yasakların öncesi ve sonrası insan hareketliliği 
artışı birçok kez yaşanmasına karşın aynı politika 
sürdürüldü. Uluslararası-yurtiçi taşımacılık sürdü, 
temassız taşımacılık duyuruldu, ancak kapsamı 
baskılama için yeterli düzeye erişemedi. Tarım 
işçilerinin iller arası seyahatlerine izin verildi, 
AVM’ler açıldı, nihayet 65+ yaştakilere 1 aylığı-
na bulundukları yerden ayrılma yolu açıldı. Yurt-
dışından gelenlere evlerinde karantina uygulama-
sı başladı…

Şekil 2. Filyasyon çalışmasında hedef ve sonuç
Salgın yönetiminde hedeflenen başarı ögelerinden biri ikincil atakların önlenmesidir.

Bilimsel bilgi, bilgi üretimi, Salgın yönetimi Olumlu Deneyimler
•	 İlk ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve maske temini hariç kabine üzerinden güçlü bir eşgüdüm sağ-

landı. Kararlar yürütme organının kararları olarak duyuruldu.
•	 Bilim kurulunun oluşturulduğu duyuruldu. Alınan kararlar duyurulmasa da (ne kadarının uygulamaya 

konduğu anlaşılamadı) bilimin rehberliğine atıf yapıldı. 
•	 Yürütme, aldığı kararları duyururken illerde İl Pandemi kurullarının yetkilerine birçok kez atıfta bu-

lundu. İl Hıfzıssıhha Kurullarının işlevselliği görünür oldu.
•	 Yüksek bulaşıcılık, ilaç dışı önlemlerin etkililiği, hastalık spektrumunun % 20’sinin klinik bakım ge-

rektireceği bilgilerine karşın bilim ve pandemi kurullarında Halk Sağlığı profesyonellerinin katkısı 
için HASUDER’in/HS uzmanlarının yükselen talebi, ortaya konan emek ve ürünler sonrası olanak 
açıldı. 
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Daha iyi olabilirdi
•	 Salgın yönetiminin Halk Sağlığı bilim alanı yetkinliklerinden biri olduğunun farkında olarak Bilim 

Kurulu yapılandırılsaydı, klinik bakım gereksinimi olmayacak % 80’in büyümesini önleyici, yöneti-
mini kolaylaştırıcı bir yaklaşım sergilenir, Sağlık Bakanlığının sağlık çalışanları için hazırladığı rehber 
olgu yönetimi temelinde yapılandırılmaz, virüs yayılımının hem toplumda, hem de sağlık çalışanların-
da önlenmesinde daha etkili olacak bir sorun yönetimi rehberi olması sağlanabilirdi. 

•	 Acil Eylem ve Erken Uyarı Sistemi, Bulaşıcı Hastalıklar birikim ve olanaklarının salgın yönetimi ve 
kamu bilgilendirmelerinde kullanılması, risk değerlendirmeleri ve erken uyarı belirteçlerinin payla-
şılması güven pekiştirici olabilirdi. 

•	 Tanı testine erişim daha kısa sürede yurt geneli için sağlanabilirdi. 
•	 İl pandemi planlarının hazırlanmasından itibaren, Halk sağlığı profesyonellerinin katkısı tüm 

illerde alınabilseydi, il verilerinin paylaşımı, veritabanlarına erişim sağlanabilseydi, mezuniyet 
öncesi ve sonrası tıp eğitimi sürecinde öğrencilerin alanın gelecekte çalışanları olarak eğitimleri 
kolaylaştırılabilseydi, salgın yönetiminde fark yarattığı dile getirilen filyasyon çalışmaları dahil, halk 
sağlığı biliminin toplum hekimliği yönü de, diğer sektörlerle uyum içinde çalışan yönü de daha çok 
yarar sağlayabilirdi.

•	 Çalışanların yönetime katılmasının bir aracı olarak Sağlık Meslek Örgütleri (TTB, TDB, TEB, …) 
eşgüdüm yapılanmasında yer alabilselerdi; sağlık hizmetleri daha etkin, sağlık çalışanları daha gü-
venli olabilirdi. Bu aynı zamanda, salgın yönetimine güvenin güçlenmesi, toplumun işbirliğinin daha 
yüksek olmasını da sağlardı.

•	 İl Pandemi kurullarının kuruluş ve işlevselliği zamanında denetlenebilseydi, ilin pandemiye karşı ekip 
yapılanması olarak içselleştirilebilseydi daha etkin bir mücadele sağlanabilirdi.

•	 Valiler illeriyle ilgili veriler ışığında toplumla düzenli olarak bilgi paylaşabilseydi, yurttaşların soru-
nun kendisi ve boyutuyla ilgisi algısı farklılaşır, alınan önlemlerle ilgili uyumu artardı.  

•	 Pandemi büyük bir olasılıkla Bakanlıktaki ve yereldeki operasyon merkezinin sorun yönetme kapasi-
tesini geliştirmiştir. HSYS’nin yerel salgın yönetiminde de etkin bir biçimde- bilgi üretme- kulla-
nılabilmesi gelecekteki sorunların yönetimini kolaylaştırabilirdi.

•	 Tıp Fakülteleri pandemi sürecine daha hazırlıklı ve donanımlı olabilirdi, mezuniyet öncesi klinik eğiti-
mi (en azından İnt.Dr. eğitimi) sürdürebilirdi- bu kadar ara vermeyebilirdi

•	 Sağlığı koruma, İlaç dışı girişimler, bireylerin kendini koruma sürecinde (gerekli ancak yeterli ol-
masa da) bir özne oluşu önem kazandı, “hastalık ve tedavi kültürünün” karşısına “sağlık ve korunma 
kültürü” geçti.

•	 HASUDER, Corona Görev Grubu ile süreci görünür kılmak, eleştirel okuma ve yapıcı önerilerle, 
emek ve bilgi-deneyim katkısıyla Halk Sağlığı alanını liyakatla sahiplendi.

•	 Risk iletişimi ve toplumla işbirliği sağlamanın yolu olarak topluma düzenli bilgi verme Sağlık Baka-
nı tarafından gerçekleştirildi.

•	 Sağlık Bilgi Sistemi uygulaması olarak kullanılan Halk Sağlığı Yönetim Sistemi (HSYS) yazılımı 
süreç içinde daha da geliştirildi gereksinim duyulan modüller eklendi, ilgili sistemlere entegre edildi, 
güncellendi, yerelden standart veri girişi yapılabildi, üretilen bilgiler merkez düzeyinde kullanıldı.

•	 Evde karantina ve izolasyon uygulamalarındaki sorunları çözmeye yardımcı olmak üzere dijital te-
maslı takibi yazılımları geliştirildi, uygulandı, kural ihlali yapanlar uyarıldı.

•	 Bakanlık ile illerin Halk Sağlığı Başkanlıkları ve il Pandemi Kurullarında görevlendirilen HS Akade-
misyenleri ile yapılan haftalık video tele konferans (VTC) görüşmesi yönetim sürecinde sorun ilet-
me- zamanında çözme kolaylığı, deneyim paylaşımı ve dayanışma sağladı.

•	 Devletin (evde kal dediklerinin bir kısmına da olsa) sosyal yardım sağlaması, yardımı ulaştırmak için 
aktif olması bu şans verilenlerin virüsle temas olasılığını azalttı
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Olumsuz deneyimler
•	 İllerin pandemi hazırlığındaki yetersizlik
•	 Bakanlığın yalnızca seçtiği verileri kamuoyu ile paylaşması, bilim insanlarının sürveyans verilerine- 

işlenmiş bilgilerine ulaşamaması, bağımsız sekonder analiz-bilimsel çalışma yapılamaması
•	 Karantina-İzolasyon uygulamalarında ayrımcılık- özensizlik
•	 PCR+/Klinik olgu Kayıt, filyasyon, alanda olgu yönetimi, ölüm bildirimi süreçlerinde kimi farklılıkla-

rın yaşanması
•	 Kişisel koruyucu donanım yetersizliği, sağlık çalışanlarında enfeksiyon yaygınlığı
•	 Meslek örgütlerinin dışlanması
•	 Yerel yönetimlerin bir bölümünün dışlanması
•	 Zorunlu olmayan işlerin-mavi yakalıların çalışmaya devam ettirilmesi
•	 Esnafın destek yerine borçlanmalarına olanak sağlanması
•	 Bilimsel araştırmaların SB ön denetimine tabi tutulması 
•	 Epidemiyolojik belirteçlerle uygunluğu tartışılır, idari kararla alınmış gevşeme süreci

•	 İntörn Doktor eğitimine ara verilmesi

Gelecek için endişe kaynakları
•	 COVID 19 ile sınırlı olmayabilecek dijital takip, yaşamsal gereksinimlerde otoriteye bağımlı bir ge-

lecek
•	 Sağlıkta Dönüşüm Programının kanmaya istekliler için rıza sağlayıcı ögelerinden desantralizasyonun/ 

yerelleşmenin sözde olmaktan bile çıkması, yerelin-hizmeti sunanların veri giren, Bakanlık operasyon 
merkezinin- sağlık bilgi sistemi çözümleyicilerinin tekel oluşturması, yerel yönetim kapasitesinde 
güçlenmeme

•	 COVID 19 enfeksiyonunun endemik bir hastalık olarak varlığını sürdürmesine olanak veren örtük 
kontrollü salgın politikasının uygulamaları

•	 Halkın sağlığın sosyal belirleyenlerine erişiminde ve sürekliliğinde zafiyet, eşitsizliğin derinleşmesi  
•	 Yersiz, abartılı bir güven ile yeni dalga (lar)a hazırlıksız yakalanma
•	 Ertelenen, aksayan sağlık hizmetlerinin yeterince verilemeyişinden kaynaklanacak morbidite ve 

mortalite

•	 Tıp Eğitiminin yüz yüze yapıldığı dönemde enfeksiyondan korunma kültürünü yeterince edinememiş, 
KKD yetersiz öğrencilerin virüsün dolaşımda olduğu 2 dalgaya yakalanması.
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