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Risk Assessment Approach for Decision Makers Specific to the COVID-19 
Outbreak

COVID-19 Salgını Özelinde Karar Vericiler için Risk 
Değerlendirme Yaklaşımı  

Tacettin İNANDI1, Sibel SAKARYA2, Belgin ÜNAL3, Işıl ERGİN4

ABSTRACTÖZ
The COVID-19 epidemic is an acute public health event that is 
rapidly progressing, which can adversely affect human health and 
requires rapid intervention. In order to prevent and control such an 
epidemic that does not yet have an effective treatment and vaccine 
and can be transmitted easily, it is necessary to make risk assess-
ments, review interventions, and strengthen and relax the measures 
from time to time. In this article, the concept of risk assessment is 
discussed, and then, the international guidelines are reviewed and 
the risk indicators that can be used during the ups and downs of the 
COVID-19 outbreak and the intervention indicators required to ma-
nage this risk are examined. Variables that can be considered when 
evaluating their own situation at the provincial level are presented. 
In order to carry out the risk assessment required to direct the inter-
ventions to control the outbreak, it was emphasized that expert te-
ams need to be formed, cooperation between sectors and institutions 
should be established, the right questions should be asked, informa-
tion about the outbreak should be accessible and transparent, and 
effective risk communication and community participation should 
be assured.

COVID-19 salgını hızla ilerleyen, insan sağlığını olumsuz etkileye-
bilecek ve hızlı müdahale edilmesi gereken akut halk sağlığı olayıdır.  
Henüz etkin tedavisi ve aşısı olmayan ve kolay bulaşabilen böyle 
bir salgını önlemek ve kontrol altına almak; salgının her evresinde 
risk değerlendirmesi yapmayı, müdahalelerin gözden geçirilmesini, 
zaman zaman önlemlerin güçlendirilip, gevşetilmesini gerektirmek-
tedir. Bu yazıda risk değerlendirilmesi kavramı ele alınmış, ardından 
ülkemizde yerel düzeyde uygulamak üzere, uluslararası rehberler 
gözden geçirilerek COVID-19 salgınının yükselme ve iniş dönem-
lerinde kullanılabilecek risk göstergeleri ile bu riski yönetmek için 
gerekli olan müdahale göstergeleri incelenmiştir. İl düzeyinde karar 
vericilerin kendi durumlarını değerlendirirken dikkate alabilecekle-
ri değişkenler sunulmuştur. Salgının kontrolüne yönelik müdahalele-
re yön vermede gerekli olan risk değerlendirmesinin yapılabilmesi 
için, uzman ekiplerin oluşturulması, sektörler ve kurumlar arası 
işbirliği, doğru soruların sorulması, salgınla ilgili bilgilerin erişile-
bilir ve şeffaf olması, etkin bir risk iletişiminin ve toplum katılımının 
gerekliliği vurgulanmıştır. 

Keywords: COVID-19, provincial pandemic board, risk assessmentAnahtar Kelimeler: COVİD-19, il pandemi kurulu, risk değerlen-
dirme
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GİRİŞ

Hızla ilerleyen, insan sağlığını olumsuz etkile-
yebilecek ve hızlı müdahale edilmesi gereken 
salgınlar, akut halk sağlığı olayı olarak tanımlan-
maktadır(1). National Focal Points (NFPs. Akut 
halk sağlığı olaylarında, olumsuz sonuçları yö-
netmek ve zararı mümkün olduğunca azaltmak 

amacıyla müdahale gerekir. Kullanılacak olan 
müdahale araçlarının neler olduğuna, ne zaman, 
ne yaygınlıkta ve ne yoğunlukta kullanılacağına 
karar vermek için de risk düzeyinin belirlenmesi 
önemlidir. Genel olarak risk düzeyi denildiğinde 
hastalığın salgına dönüşme olasılığı, olası salgı-
nın boyutu ve toplumsal yanıt kapasitesi dikkate 
alınmaktadır(2).  Dünya Sağlık Örgütü, (DSÖ) 
risk değerlendirmesinin, hastalığın görülme sık-
lığı, ölüm sayıları, hastaneye ve yoğun bakıma 
yatış hızları, sağlık hizmetleri kapasitesi, halk 
sağlığı kapasitesi ile etkili ilaç tedavisine erişe-
bilirlik gibi kriterlere göre yapılması gerektiğini 
belirtmektedir(3).

Salgın riskinin gerçekçi biçimde belirlenmesi, 
salgına etkin bir şekilde müdahale edilmesinin 
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yanı sıra, olayın ciddiyetinin toplum tarafından 
doğru algılanması ve verilecek toplumsal yanıt 
bakımından da son derece önemlidir. Bu yazının 
temel amacı, yerel düzeyde uygulamak üzere, 
COVID-19 salgınının yükselme ve iniş gibi farklı 
dönemlerinde kullanılabilecek risk göstergeleri ile 
bu riski yönetmek için gerekli olan müdahale gös-
tergelerini oluşturmaktır. Bu liste oluşturulurken, 
bu yazıda kaynak olarak kullanılan DSÖ, Avrupa 
Hastalık ve Koruma Merkezi (ECDC) gibi kuru-
luşların risk değerlendirmede kullandığı gösterge-
lerle (1). National Focal Points (NFPs(4), ülkele-
rin Covid-19 salgın kontrolünde kullandıkları bazı 
ölçütlerden yararlanılmış; ek olarak yazarların 
bilgi ve deneyimlerine dayanan göstergelere yer 
verilmiştir. Sunulan liste, yerel düzeyde yapılacak 
bir değerlendirme için hazırlanmış olmakla bir-
likte, ortaya konan risk ve müdahale göstergeleri, 
bazı adaptasyonlarla bölge veya ülke gibi daha bü-
yük ölçekli değerlendirmelerde de kullanılabilir.

Riskin ve Risk Değerlendirme Sürecinin Tanı-
mı
Bir bulaşıcı hastalık salgını durumunda risk değer-
lendirmesinde, hastalığın zararı (etkisi) toplumda 
etkenle karşılaşma oranı ve toplumun duyarlılığı 
dikkate alınmaktadır. Genel olarak risk, bulaşıcı 
hastalığın salgın yapma olasılığı ve hastalığın et-
kisinin bir kombinasyonu olarak (Risk = Olasılık 
x Etki) ifade edilmektedir(4). Risk aynı zamanda 
içinde bulunulan ülkenin/ bölgenin koşullarına, 
politik duruma, medya ve toplumun risk algısı ve 
ilgisine bağlı olarak değişebilmektedir. 

Risk değerlendirmesinin amacı, acil durum müda-
halelerini etkinleştirmek, halen özgül bir tedavisi 
ve aşısı olmayan COVID-19 hastalığına özel ola-
rak ilaç dışı halk sağlığı önlemleriyle salgını sınır-
landırılmak ve etkisini hafifletmektir. Risk değer-
lendirmesi, olayın saptanması ile başlar ve kontrol 
altına alınmasına kadar devam eder. Bu değerlen-
dirme, disiplinler arası bir yaklaşım ile konunun 
uzmanları tarafından toplumun katılımıyla ger-
çekleştirilmelidir. 

Riskin değerlendirmesi başlığı altında önemle 
vurgulanan konulardan biri de, yapılan değerlen-
dirmenin sonuçlarının paylaşılması; yani saptanan 

riskin -iyi- iletişimidir.(2). Değerlendirmenin her 
aşamasında riskin yorumlanması ve taraflarla pay-
laşılması gerekir. Riskin iletişimi veya uygun bir 
dille paylaşımı, halkın alınacak önlemlere hazır-
lanmasına ve katılımın artmasına yardım edeceği 
gibi, laboratuvar tabanlı test geliştirme, tanı, izlem 
ve tedavi için protokollerin hazırlanmasına da reh-
berlik etmektedir(1).

Risk değerlendirmesi süreci, akut bir halk sağlığı 
olayını yönetmek için güncel bilginin sürekli ve 
düzenli olarak toplandığı, değerlendirildiği ve ka-
yıt altına alındığı üç bileşenden oluşan bir süreç 
olarak tanımlanmaktadır. Bu bileşenler, tehlike 
değerlendirmesi, maruz kalma değerlendirmesi 
ve bağlam değerlendirmesidir(1) National Focal 
Points (NFPs. Bu yazı yerel düzeyde değerlendir-
meye odaklandığı için bağlam değerlendirmesi 
kavramı özellikle önem kazanmaktadır. Bağlam 
değerlendirmesi, riski etkileyen tüm faktörleri - 
sosyal, teknik ve bilimsel, ekonomik, çevresel, 
etik ve politika ve politik - dikkate almalıdır. STE-
EEP (Social, Technical and Scientific, Economic, 
Environmental, Ethical, and Policy and Political) 
kısaltmasıyla özetlenen bu faktörler, maruz kalma 
olasılığını veya sonuçlarını artırarak veya azalta-
rak risk seviyesini etkileyebilir(1).

Riskin değerlendirilmesi, risk yönetimi sürecinin 
temel bir parçasıdır ve bu süreç aşağıdaki aşama-
ları içerir:  
1. Risk değerlendirmesi (zarar, maruziyet, bağlam 
değerlendirmesi ve olaya ait risk düzeyi tanımlan-
ması) 
2. Potansiyel kontrol/müdahale önlemlerinin be-
lirlenmesi  (önceliğe göre sıralanmış, başarı şansı-
nı, uygulanabilirliği ve toplumdaki olası istenme-
yen etkilerini dikkate alan) 
3. Olayın sürekli izlem ve değerlendirmesi 
4. Risk değerlendirmesi yapanların, diğer paydaş-
ların ve etkilenen toplulukların uygulanan kontrol 
önlemlerini anlamalarını ve desteklemelerini sağ-
lamak için etkin, sürekli iletişim 
5. Sonunda öğrenilen derslerin değerlendirilmesi.

Dinamik bir yapıya sahip olan risk yönetimi süreci 
Şekil 1. de gösterilmiştir.
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Şekil 1. Risk Yönetimi Süreci

Kaynak: DSÖ’nün Rapid Risk Assessment of 
Acute Public Health Events adlı rehberinden 
uyarlanmıştır(1). National Focal Points (NFPs.

Hızlı Risk Değerlendirmesi
Hızlı risk değerlendirmesi kavramı, normal za-
manlarda daha kapsamlı sorular, ölçütler ve lite-
ratürdeki en iyi kanıtlar üzerinden yapılan risk de-
ğerlendirmesinin, salgının başında “hızlı ve biraz 
kirli” olarak yapılabilen şeklini ifade eder. Hızlı 
risk değerlendirmesi, olayın salgına dönüşme po-
tansiyeli hakkında karar verilmesini sağlar. İlk 
olayın rutin sürveyans sistemi ya da erken uyarı 
yanıt sistemleri üzerinden saptanmasından sonra 
olabildiğince kısa süre içinde (24 ile 48 saat ara-
sında) hızlı risk değerlendirmesi yapılmalıdır(4). 
Hastalık yeni bir etkenle oluşmuşsa literatürde 
yeterli kanıta ulaşılamayabilir ve uzman değer-
lendirilmesiyle hareket etmek gerekebilir. Ancak 
şeffaflık ve dokümantasyon önemlidir(1). Natio-
nal Focal Points (NFPs.)

Risk Değerlendirmesi Aşamaları 
Risk değerlendirme çeşitli basamaklarda gerçek-
leştirilen etkinlikleri içerir. Bu basamaklar ve 
yapılması gerekenler şunlardır:  

1. Risk değerlendirmesi ekibinin oluşturulması
Risk değerlendirmesi ekibinin bilgi, uzmanlık 
alanı ve deneyimi risk değerlendirmesinin etkin-
liğini belirler. Ekipte halk sağlığı uzmanı, epide-
miyolog, enfeksiyon hastalıkları uzmanı, sosyal 
bilimlerden uzmanlar, yerel yönetimden kişiler, 
bilişim uzmanları, toplum temsilcileri, ilgili sivil 
toplum kuruluşu (STK) temsilcileri ve etkenin 
durumuna göre tarım-hayvancılık, çevre, gıda 
gibi farklı sektörlerden de üyelerin olması daha 
gerçekçi bir risk değerlendirmesine olanak sağlar. 
Kısaca, bu ekip sektörlerarası işbirliği yaklaşımı-
na uygun olarak oluşturulmalıdır. Olayın gerçek-
leştiği çevre hakkında yerel bilginin olması, risk 
değerlendirmesinin kritik bir bileşenidir; bu ne-
denle ekipte yerel durumu bilen kişilerin olması 
da çok önemlidir. Risk değerlendirme ekibi de-
ğerlendirmede kullanılacak soruları belirler. So-
rular, etkenle karşılaşma olasılığına, etkilenecek 
grubun/grupların kim olduğuna, toplumun etkene 
ne zaman, neden ve nasıl maruz kalmış olabilece-
ğine göre değişir(1). National Focal Points (NFPs 
Tablo 1’de risk değerlendirmesinde uzman veya 
uzman olmayan kişilerin yaklaşım farklılığı özet-
lenmektedir(1).

Tablo 1. Risk değerlendirmesinde uzman ve 
uzman olmayan kişilerin yaklaşım farklılıkları  

Uzman Uzman olmayan
Bilimsel İçgüdüsel

“Kabul edilebilir 
risk”e odaklı

Güvenliğe odaklı 
(“risk yok”)

Yeni bilgiye göre 
değişir

Aynı kalma 
eğilimindedir

Riskleri karşılaştırır Somut olaylara 
odaklıdır

Toplum ortalamalarını 
kullanır (hız gibi)

Kişisel sonuçlara 
odaklanır

2. Risk Sorularının Oluşturulması
İyi tanımlanmış sorular, risk değerlendirmesinin 
bir parçası olarak yürütülecek öncelikli faaliyet-
lerin belirlenmesine yardımcı olur. Risk sorusu 
araştırma sorusuna benzer biçimde oluşturulmalı 
ve aşağıdaki belirleyiciler dikkate alınmalıdır: 
• Risk altındaki nüfus
• Risk değerlendirmesinin yapıldığı düzey - ye-
rel, bölgesel, ulusal, uluslararası veya küresel
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• Risk değerlendirme ekibinde yer alan teknik 
uzmanlar ve diğer disiplinlerden kişilerin değer-
lendirilen olayın niteliğine ilişkin ortak deneyim-
leri 
• Karar vericiler, diğer paydaşlar ve toplum tara-
fından kabul edilen risk düzeyi ( kabul edilebilir 
risk)
• Risk değerlendirmesinin zamanlaması
• Mevcut olay veya benzeri durumlar için geç-
mişte yapılan risk değerlendirmelerinin sonucu 
• Olayın uluslararası olarak ne kadar riskli ola-
rak algılandığı

3. Risk Değerlendirmesinin Yapılması
Bir olaya atfedilen risk düzeyi, olayın etkenine, 
etkenle karşılaşmaya (etkene maruz kalma) ve 
olayın içinde gerçekleştiği ortamın/çevrenin özel-
liklerine bağlıdır. Riskin değerlendirilmesinde be-
lirlenen sorulara verilen yanıtlara puan verilerek 
risk skoru oluşturulur(1). National Focal Points 
(NFPs. Buna göre dikkate alınması önerilen soru-
lar gruplanarak listelenmiştir:
a) Etkenin Değerlendirilmesi
-insanlarda hastalık yapıyor mu?
-ne gibi klinik bulguları var? 
-daha çok etkilenen yaş, cinsiyet, meslek grubu 
gibi özel bir grup var mı? 
-olgularda seyahat öyküsü var mı?
-daha önce görülmüş bir etken mi?
-hastalığın şiddeti nasıl? 
-laboratuvar testleriyle tanı konabiliyor mu?
-etkin tedavisi var mı? gibi soruları kapsamalıdır.
b) Etkenle Karşılaşmanın (Etkene Maruz Kal-
ma) Değerlendirilmesi
-etkenle karşılaşan, hasta olması olası kişi sayısı 
nedir?
-hastalığın bulaş yolu nasıldır? 
-doz yanıt ilişkisi var mı?
-kuluçka süresi ne kadar? 
-olgu fatalite oranı nedir?
-bulaşıcılık düzeyi nedir? (R0, temel çoğalma sa-
yısı)
-toplumda aşı ile bağışıklık durumu nasıldır? gibi 
soruları kapsamalıdır
c) Ortamın/Çevrenin Değerlendirilmesi
- toplumun hastalığa duyarlılığını etkileyebilecek 
sağlık davranışları, kültürel alışkanlıkları, tutum-
ları, sağlık alt yapısı nasıldır?

-bireylerin etkenle karşılaşmasını azaltabilecek 
ya da artırabilecek çevresel, toplumsal ve kültürel 
özellikleri var mıdır?
-tüm şüpheli olguların saptanması olası mıdır? 
-etkin önlemlerin varlığı ve toplum tarafından 
kabul edilebilirliği nasıldır? gibi sorular yanıtlan-
malıdır.
Risk değerlendirmesi sadece salgının yükseliş ev-
resinde değil, salgının kontrol altına alınıp, uygu-
lanmakta olan önlemler gevşetileceği ya da kal-
dırılacağı dönemde de yapılmalıdır. Bu aşamada 
örneğin COVID-19 için aşağıdaki gibi soruların 
yanıtlanması gerekir(5,6)
1. Halk sağlığı önlemlerinin kaldırılmasıyla 
hastalığın yeniden ortaya çıkması olasılığı 
nedir?
2. Halk sağlığı sisteminin yeni olguları sap-
tama, izole etme ve tedavi etme kapasitesi ile 
temaslıları karantinaya alma kapasitesi nasıl-
dır?
3. Sağlık sistemi yeni çıkan olguları hızla ya-
kalayabilecek durumda mıdır?
4. Morbidite ve mortalite kayıtlarının doğru-
luk ve tamlık durumu nedir?
5. Hasta sayısı yeniden arttığında sağlık sis-
temi tıbbi bakım sağlayabilecek durumda 
mıdır?

4. Risk Düzeyinin Tanımlanması
Zararın, etkenle karşılaşmanın ve ortamın değer-
lendirilmesi daha çok niteliksel bir değerlendirme 
olarak yapılır. Bu aşamayı,  olayın gerçekleşme 
olasılığı ile olay gerçekleşirse yaratacağı etkinin 
göz önüne alındığı risk düzeyinin belirlenmesi 
basamağı izler. Yapılan değerlendirmeyi ve 
anlaşılırlığını kolaylaştırmak için Tablo 2’de, sa-
tıra olayın gerçekleşme olasılığı, sütuna ise ola-
yın yaratacağı etki konmuş ve renk kodlarıyla risk 
düzeyleri gösterilmiştir(4).
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OLAY Etki

Olasılık Çok düşük Düşük Orta Yüksek
Çok düşük Çok düşük risk Düşük risk Düşük risk Orta risk
Düşük Düşük risk Düşük risk Orta risk Orta risk
Orta Düşük risk Orta risk Orta risk Yüksek risk
Yüksek Orta risk Orta risk Yüksek risk Yüksek risk
Çok yüksek Orta risk Yüksek risk Yüksek risk Çok yüksek risk

Buna göre riskin düzeyleri şöyle tanımlanabilir: 
Düşük Risk: Var olan müdahale programları, ru-
tin sağlık hizmetleri ve sürveyans sistemi tarafın-
dan yönetilebilir bir risk durumudur.

Orta Risk: Olayın gerçekleşme olasılığı ve yara-
tacağı etki baş edilebilir niteliktedir. Müdahalede 
görev tanımları yapılmalı, sürveyans sistemi güç-
lendirilmelidir.  

Yüksek Risk: Olayın gerçekleşmesi durumunda 
ciddi sonuçlar ortaya çıkabilir. Üst düzey yönetim 
gerekir, ek önlemler, yeni bir yapılanma gerekir. 

Çok Yüksek Risk: Hem olayın gerçekleşme ola-
sılığı yüksektir, hem de ortaya çıkacak etki çok 
büyüktür. Buna göre hızlı karar alınması ve güçlü 
kontrol önlemlerinin uygulanması gerekir. Nor-
mal çalışma saatlerinin dışında bile ani müdahale 
gerekir(1). National Focal Points (NFPs.

5. Risk Değerlendirmesinin Güvenirliği
Yapılan risk değerlendirmesinin güvenirliği, kul-
lanılan bilginin doğruluğuna, tamlığına ve niteli-
ğine; ayrıca zarar, maruz kalma ve ortamın özel-
likleri ile ilgili yapılan varsayımlara bağlı olarak 
belirlenir. Ne kadar çok ve nitelikli kanıt olursa, 
yapılan değerlendirmeye ilişkin sonuçlara ekibin 
güveni o kadar fazla olur. Verilerle ilgili şeffaflı-
ğın önemi burada yatmaktadır(1). National Focal 
Points (NFPs.)

6. Riskin Sayısallaştırılması- Riskin Niceliksel 
Değerlendirilmesi
Bir risk değerlendirmesinde niceliksel değerlen-
dirmenin ne kadar olası olduğu mevcut verilere, 
değerlendirmenin ne kadar hızlı yapılması gerek-

tiğine ve sorunların karmaşıklığı gibi faktörlere 
bağlıdır. Mühendislik gibi bazı disiplinlerde yük-
sek niceliksel değerlendirmeler mümkündür. Bu-
nunla birlikte, akut halk sağlığı olaylarında özel-
likle de verilerin genellikle sınırlı olduğu veya 
kullanılamadığı durumlarda, niteliksel değerlen-
dirme bazen tek seçenek olabilir.

Verilerin niteliği iyi olmadığında veya uygun ol-
mayan teknikler kullanıldığında elde edilecek ni-
cel risk değerlendirmesinin, iyi yapılandırılmış, 
daha niteleyici bir değerlendirmeden çok daha az 
bilimsel ve savunulabilir olabileceği unutulma-
malıdır(1). National Focal Points (NFPs.

Risk değerlendirmesi dinamik bir durum-
dur, zaman ve mekâna göre değişkenlik 
gösterebilir. Başarılı bir salgın yönetiminin 
temel koşullarından biri, riski gerçekçi biçimde 
değerlendirmek ve eş zamanlı olarak uygun 
müdahale araçları ile yönetmektir. Halk Sağlığı 
acillerinde, alınacak önlemlerin belirlenmesi ya 
da önlemlerin hafifletilmesine karar vermek için, 
risk değerlendirmesinin belli sıklıklarla yapılması, 
salgının farklı aşamalarında tekrarlanması 
gerekir(1). National Focal Points (NFPs.

Buraya kadar olan bölümde salgında risk de-
ğerlendirmesi aşamaları genel özellikleri ile ele 
alınmıştır. Gelecek bölümde ise risk değerlendir-
mesi ve müdahale için kullanılacak göstergeler 
Covid-19 salgınına özel olarak, yerel düzeyde ve 
salgının evrelerine göre tartışılmıştır.

Salgının Evreleri
Şekil 2’de Mayıs 2020 sonu itibari ile Türkiye’de 
bildirilen test pozitif Covid 19 olgularının 

Tablo 2. Bir olayın görülme olasılığı ve etki durumuna göre risk düzeyi[4]
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dağılımı temel alınarak hazırlanmış salgın eğrisi 
görülmektedir. Salgının evreleri, grafik üzerinde 
farklı renklerle işaretlenmiş ve tanımları aşağıda 
sunulmuştur. Buna göre, verilen sınırlı bilgiler 
ışığında, Mayıs 2020 sonu itibari ile Türkiye’de 
salgının iniş döneminde olduğu söylenebilir. Sal-
gın eğrisinde yeşil ile işaretli bölge projeksiyonla 
elde edilmiştir. 

Salgın dinamikleri ve müdahale yöntemlerindeki 
farklılıklar dikkate alınarak salgın beş evrede in-
celenebilir: 
1. Başlangıç Evresi: Bu dönemde sporadik, im-
porte olgular görülmeye başlamıştır. Olgular baş-
ta lokalizedir, bulaşma yavaştır daha sonra olgu 
kümelenmeleri görülmeye başlar.  
2. Yükseliş Evresi: Toplum içinde insandan in-
sana yaygın bulaşın olduğu ve salgın eğrisinin 
yükselmeye başladığı dönemdir. Bu dönemde 
çoğalma sayısı-R0 olarak tanımlanan (tamamen 
duyarlı bir toplumda bir hastanın hastalığı bulaş-
tırabileceği ortalama yeni hasta sayısı) 1’den bü-
yüktür ve toplumdaki hasta sayısı giderek büyür. 
Salgınlarda etkenin bulaşıcılığı yüksek ise has-
ta olan kişi sayısı çok kısa süre içinde yükselip 
sağlık sistemlerinin kapasitesini zorlayabilir. 
Salgın süresince bazı insanlar hastalanıp, duyarlı 
nüfus azalacağı için R0 değişir ve bu yeni çoğalma 
sayısı, efektif çoğalma sayısı- Re olarak adlandı-
rılır(7). Yükseliş döneminde “katlanarak artan 
olgu sayısı” kavramı da önemli bir kavramdır. 

Herhangi bir önlem alınmazsa hasta olan her ol-
gunun hastalığı yeni insanlara bulaştırmasıyla, 
salgında etkilenen kişi sayısı hızla ve katlanarak 
artar. Salgının yükselme evresinde olguların iki 
katına çıkma gün sayısı kısadır. 
3. Düzlük Evresi: Yükseliş dönemini salgında 
olgu artış hızının azaldığı düzlük (plato) dönemi 
izler. Bu dönemde günlük saptanan hasta sayısı 
yüksektir, ancak önceki günlerle karşılaştığında 
çok belirgin bir artış yoktur. Salgın eğrisi düze 
yakın bir çizgi oluşturur.  Re değeri 1 dolayındadır.  
4. İniş Evresi: Burada yeni olgu sayılarında sü-
reklilik gösteren bir azalma söz konusudur. Re 
1’in altında olmakla birlikte 1 değerine hala ya-
kındır ve henüz hastalığın kontrolü tam olarak 
sağlanmamıştır. 
5. Salgının Kontrol Evresi: Salgının kontrol al-
tına alındığı ya da toplumdaki kişiler büyük ölçü-
de etkenle karşılaşmış olduğu için artık yeni hasta 
sayısının iyice azaldığı ve düz bir seyir izlediği 
evredir. Bu aşamada Re değeri 1’in altındadır ve 
giderek azalır. Hastalığın bağışıklık bırakması 
durumunda salgında geçen süre arttıkça duyarlı 
kişi sayısı azalır. Salgının kontrol altına alınma-
sında aşının varlığı ve duyarlı kişilere uygulan-
ması önemlidir. Aşılama yoluyla etkene duyarlı 
kişilerin sayısı azaltılarak (toplumsal bağışıklık) 
kişiden kişiye bulaşın önüne geçilebilir ancak şu 
anda etkin bir aşı olmadığından COVID-19 için 
bu olası değildir.    

Şekil 2. Türkiye Covid-19 olguları dağılımından uyarlanarak elde edilen eğri üzerinden salgının 
evreleri
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Karar vericiler için salgının evrelerine göre 
risklerin ve müdahalenin değerlendirilmesin-
de kullanılabilecek göstergeler
Tüm bulaşıcı hastalıkların enfeksiyon zincirinde 
olduğu gibi COVID-19’da da hastalık; etken 
(kaynak), bulaş yolu ve konak arasındaki 
etkileşimin sonucunda ortaya çıkmaktadır. Çeşitli 
müdahaleler yolu ile bu zincirin kırılması, salgını 
önce kontrol altına alma, sonra da durdurma 
olanağı sağlayacaktır. Bu müdahaleler, hastalığı 
belli bir bölgede sınırlamaya odaklanan çabalardan 
(baskılama), salgının toplumsal etkilerini 
azaltmaya yönelik çabalara (etki azaltma) 
dek değişkenlik göstermekte, bu değişkenlik 
devletlerin kriz yönetme stratejilerindeki 
farklılıkları da ortaya koymaktadır(8).  Aşı ve 
tedavi konusunda henüz gelişmenin olmadığı 
bu dönemde, toplumsal etkilenmeyi en aza 
indirmeyi amaçlayan müdahaleler, risk ile birlikte 
değerlendirilerek ortaya çıkacak “etki”nin 
minimum olması hedeflenmektedir. Bu etkinin 
skorlanmasında olaya özgü karar matrisleri 
kullanılmakta,  risk unsurları ve müdahale 
araçlarının hazır olma durumu çaprazlanarak 
risk değerlendirmeleri yapılmaktadır.  Bu tip 
bir risk skorlaması örneği Dünya Sağlık Örgütü 
tarafından spor etkinlikleri ve dini etkinliklerin 
COVID riski açısından değerlendirilmesi 
amacıyla kullanılmıştır(9,10,11).

Tablo 3’te salgının çıkış ve iniş aşamalarına özgü 
risk unsurları ve müdahale olanakları gruplandı-
rılmıştır. Tablonun hazırlanmasında Sağlık ba-
kanlığı, ulusal ve uluslararası kuruluşların rehber 
ve önerileri gözden geçirilmiştir[1]National Focal 
Points (NFPs (8,10,12,13) Burada, karar verici-
lerin kendi illeri özelinde yapacakları değerlen-
dirmelerde göz önünde bulundurmaları gereken 
riskler ve müdahale araçlarına işaret edilmekte-
dir. Bu tabloda sunulan göstergeleri çoğaltmak 
olasıdır; bunun için yazının risk değerlendirmesi 
bölümünde anlatılan “soru oluşturma” yaklaşı-
mı kullanılabilir. Salgının evresine göre uygun 
sorular sorulduğunda tablodaki gibi ilgili göster-
geler oluşturulabilir. Örneğin nüfus özelliklerine 
ilişkin göstergelerin belirlenmesi için şu sorular 
sorulabilir:  
- ilimizde hastalık açısından yüksek riskli yaş 
grubunun oranı ne kadardır? 
- İlimizde temas riskini artırması nedeniyle, 
nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerler/ilçeler 
nereleridir?
Tablo 3’te ayrıca salgının evrelerine göre müda-
hale olanakları da listelenmiştir. Buna göre örne-
ğin iniş aşamasında risk değerlendirmesi yapılıp 
riskin azaldığı sonucuna varılmış ise sağlık hiz-
metlerinde, toplum düzeyinde, birey düzeyinde 
uygun müdahaleler seçilip aşamalı olarak uygu-
lanmaya konabilir. 

Tablo 3. Salgının farklı evrelerine göre risk unsurları ve müdahale olanaklarının incelenmesi
(1,2,4,8-10,12).

A. Nüfus ve coğrafi özellikler
1.  Nüfus özellikleri (60 yaş ve üzeri nüfus, nüfus 
yoğunluğu)
2. İlde cezaevi, askeri birlikler, huzurevi vb toplu 
yaşanan yerlerin varlığı
3. Dezavantajlı grupların yoğunluğu (göçmenler, 
yoksul gruplar gibi)  
4.  Nüfüsun eğitim, gelir ve sosyal güvenceye 
göre dağılımı, eşitsizliklerin yoğunlaştığı bölge-
lerin varlığı
5.  Çalışma ve ekonomik hayat ile ilgili özellikler  
(Yoğun sanayi, informal çalışma koşulları, çocuk 
işçiliği, mevsimlik çalışma, turistik işletme 
yoğunluğu vb.)
6. Kentin komşulukları (komşu illerin hastalık 

A. Sağlık hizmetleri
1. Tanı olanaklarının kapsayıcılığı (şüpheli ve 
temaslı tüm olgularda, toplu yaşanan yerlerde tara-
malar yapabilme)
2.Tedavi olanaklarının kapsayıcılığı  (Tüm COVI-
D+ler için hastane yatış olanağı, ilaç temini)
3.Fiziksel alt yapı kapasitesinin yeterli olması 
(hastane, yoğun bakım yatağı, ventilatör)- Pandemi 
hastanesi uygulamalarının varlığı
4.  Salgın mücadelesinde görev alan sağlık insangü-
cünün nicelik ve nitelik açısından yeterli olması
5. Tüm düzeylerdeki sağlık hizmetlerinde salgında 
olgu/temaslı yönetimine ilişkin güncel algoritmala-
rın bulunması
6. Sağlık insangücü için nitelikli ve yeterli KKE 

RİSK UNSURLARI MÜDAHALE OLANAKLARI/KAPASİTESİ
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durumu veya hastalık görülen ülke ile sınırı 
olma)
7. Seyahat yoğunluğu (havaalanları, uluslara-
rası uçuşu olan hava alanı bulunması, karayolu 
hareketliliği)
B. Morbidite ve mortalite ölçütleri
1.İlin genel sağlık göstergelerinin durumu (anne, 
bebek ölümleri, aşılanma oranları vb.) 
2. Koronavirus hastalığına duyarlı grupların has-
talık prevalansları (DM, KKH, KOAH, HT gibi)    
3. Salgına ilişkin temel epidemiyolojik bilgiler 
ve bu bilgilere erişim durumu (yaşa, yerleşim 
yerine, özellikli gruplara göre dağılımlar, test 
uygulamalarına, temaslılara, tedavi, izolasyon ve 
karantina süreçlerine ilişkin ayrıntılı veriler)
4.  Olgu kümelenmesi olan bölge varlığı
5. Mortalite ölçütleri (ölümlerin yaş ve cinsi-
yetlere göre dağılımı, hastalık gruplarına/risk 
etkenlerine özel hızlar, olgu fatalite hızı)
6.  Ro, Rt veya Re değerleri
7.Ölüm kayıt sistemi başta olmak üzere tüm sağ-
lık kayıtlarının tamlık, doğruluk ve şeffaflığı 
C. Sağlık hizmetleri
1.Birinci basamak sağlık hizmetlerinin salgın 
öncesi durumu  (aile hekimi başına düşen nüfus, 
hemşire sayısı)
2.İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin 
salgın öncesi durumu (hekim ve hemşire yeter-
liliği, yatak sayısı, yoğun bakım yatak sayısı, 
cihaz yeterliliği)
3. Acil sağlık hizmetlerinin insan gücü, araç ve 
ekipman açısından durumu
4.  Toplu yaşanan yerlerdeki (cezaevi, askeri 
birlikler, huzurevi vb.)  sağlık hizmet sunumunun 
insan gücü, araç ve ekipman açısından durumu
5. İşyeri sağlık hizmetlerinin insan gücü, araç ve 
ekipman açısından durumu
6. Kişisel koruyucu ekipman (KKE) yeterliliği
7. Tüm düzeylerdeki sağlık hizmetlerinin salgına 
hazırlıklı olma durumu (acil eylem planı, hastane 
afet planının varlığı)
8.Sağlık insangücünün hazırlıklı olma durumu 
(eğitim, farkındalık)
9. Özel ve kamu tüm sağlık birimleri arasındaki 
koordinasyon ve işbirliğinin niteliği
D. Sağlıkla ilgili bilgi kaynakları ve etkili 
iletişim
1. Güvenilir bilgi kaynaklarının yeter liliği ve 
ulaşılabilirlik durumu
2. Toplumun sağlık okuryazarlık düzeyi
3. Yönetimin etkin risk iletişimi yapma durumu
E. Sektörlerarası işbirliği
1.Sivil toplum - yerel yönetim- özel sektör, üni-
versite, uzmanlık dernekleri, medya ve merkezi 
otorite işbirliğinin niteliği

sağlanması
7. Ekibe yeni eklenen personel için KKE eğitiminin 
sürekliliği
8.Sağlık çalışanlarının etkilenimlerinin kayıt altına 
alınması ve izleminin varlığı
9.İzlem ve karantina olanaklarının yeterliliği
10. Temaslı bulma (tüm tanı alanlar yolu ile kaynak 
ve temaslı aranması) izolasyon ve izlem kapasitesi 
(ekip,  malzeme)
11. Etkili sürveyans sisteminin varlığı ve bilişim 
araçlarıyla desteklenmesi, DSÖ ile uyumluluğu
12. COVİD tanı,  tedavi ve ölüm kayıtlarında tamlık 
ve doğruluğun sağlanması
13.Salgına ilişkin temel epidemiyolojik bilgilerin 
oluşturulması, teknik raporlar hazırlanması ve tıbbi 
makaleler yayınlanması
14. İkincil analizlere izin veren açıklıkta veri payla-
şımı yapılması  
15.  Hastane dışı izolasyon olanakları (otel, yurt, 
sahra çadırı) oluşturulması
16. Aile hekimliği, işyeri sağlık hizmetleri ve acil 
sağlık hizmetlerinin 2. ve 3. Basamak kurumlarla 
uygun entegrasyonu
17. Toplu yaşanan yerlerdeki (cezaevi, huzurevi 
vb.) sağlık hizmet sunumunun salgın yönetimine 
entegrasyonu
B. Hastalık kontrolüne ilişkin bireysel önlemler
1.Kişisel hijyenin (özellikle el yıkama ve solu-
numsal hijyen) teşviki, tüm ortamlarda el yıkama 
olanaklarının varlığı 
2.Maske kullanımının teşvik edilmesi, yeterli mik-
tarda sağlanması ve uyumun denetimi
3.Fiziksel izolasyonun teşviki ve buna uyumun 
denetimi
4. Evde kalmanın teşvik edilmesi
5. Karantina ve izolasyon uygulamaları
C. Hastalık kontrolüne ilişkin toplumsal önlemler
1.Ülkeye/kentlere giriş/çıkışlara getirilen kontroller, 
seyahat kısıtlamaları, havalimanlarının kapatılması, 
ülkeye girişlerde karantina uygulaması
2.İşyerlerinin kapatılması
3.Okulların kapatılması
4.Sokağa çıkma yasağının uygulanması  
5.Trafiğe çıkışın yasaklanması 
6.Toplu ulaşıma ilişkin kuralların varlığı
7.Çarşı pazarlara ilişkin kısıtlamaların varlığı
8. Toplu etkinliklerin yasaklanması
9.Toplu kullanılan mekanların kısıtlanması /yasak-
lanması 
D. Yönetişim
1.Bilim Kurulu oluşturulması ve etkin çalışması
2.Pandemi il kurullarının oluşturulması ve etkin 
çalışması  
3. Etkin risk iletişimi
4. Güvenilir bilgi kaynaklarına erişimin artırılması
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A. Nüfus ve coğrafi özellikler
1.Risk gruplarının yoğunluğu (60 yaş ve üzeri 
nüfus, kronik hastalığı olanlar, kurumlarda 
yaşayanlar (cezaevi, askeri birlikler, huzurevi), 
bağışıklığı baskılanmış kişiler ve göçmenlerin 
sayısı, duyarlılığı) önlemlerin hafifletilmesiy-
le maruz kalmanın yüksek ve sonuçların ağır 
olacağı gruplar
2.İlin eğitim, gelir ve sosyal güvence dağılımı, 
eşitsizliklerin yoğunlaştığı bölgelerin varlığı
3. Kentin göç alma/verme özelliği (büyük kent-
lerden ziyaretçi alma potansiyeli)
4. Çalışma ve ekonomik hayatının özellikleri 
(yoğun sanayi, informal çalışma koşulları, mev-
simlik çalışma, turistik işletme yoğunluğu vb.)
4.Seyahat yoğunluğu (havaalanları, uluslara-
rası uçuşu olan havaalanı bulunması, karayolu 
hareketliliği)
5.Mevsimsel değişiklikler ve döneme özel 
etkinliklerin (dini bayram, göçmenlerin ziyaret 
dönemi, düğün, kutlama vb.) varlığı (hastalığın 
bulaş yolları yanısıra kontrol önlemlerine etkisi 
B. Morbidite ve mortalite ölçütleri
1.İlin genel sağlık göstergelerindeki durumu 
(anne bebek ölümleri, aşılanma oranları vb.) 
2. Koronavirus hastalığına duyarlı grupların has-
talık prevalansları (DM, KKH, KOAH, HT, Ruh 
sağlığı sorunları gibi)    
3. Salgında önlemlerin gevşetilmesine ilişkin 
epidemiyolojik ölçütler ve izlemi (yaşa yerleşim 
yerine, özellikli gruplara göre dağılımlar, test 
uygulamalarına, temaslılara, tedavi, izolasyon ve 
karantina süreçlerine ilişkin ayrıntılı veriler)
4.Olgu kümelenmesi olan bölge varlığı
5. Mortalite ölçütleri (ölümlerin yaş ve cinsi-
yetlere göre dağılımı, hastalık gruplarına/risk 
etkenlerine özel hızlar, olgu fatalite hızı)
6.Ro ve Rt/Re değerleri
7.Ölüm kayıt sistemi başta olmak üzere tüm sağ-
lık kayıtlarının tamlık ve doğruluk durumu  
B. Sağlık hizmetleri
1.Salgın süresince karşılanmamış hizmetlerin 
boyutu (elektif operasyonlar, poliklinik hizmetle-
ri, izlemler, süreklilik arz eden tedaviler)
2.  Rutin hizmetlere dönüş sonrası artacak hizmet 
yükünü karşılama kapasitesi (nüfus başına düşen 
hekim, hemşire vb sağlık personeli sayıları)
3.Kişisel koruyucu ekipman (KKE) yeterliliği
C. Sağlıkla ilgili bilgi kaynakları ve etkili 
iletişim
1.Güvenilir bilgi kaynaklarının yeterliği ve ulaşı-
labilirlik durumu 
2. Toplumun sağlık okuryazarlık düzeyi
3. Yönetimin etkin risk iletişimi yapma durumu 

A. Sağlık hizmetleri
1.Sağlık personeli tarafından risk gruplarındaki 
kişilerin COVID farkındalıklarının artırılması
2.Risk gruplarının hizmete erişim (COVID test ve 
tedavi) olanaklarının iyileştirilmesi
3.Birinci basamak sağlık hizmetleri de dahil tüm 
basamaklarda rutin sağlık hizmetlerine geçişin 
planlanması
4.Tüm basamaklarda salgın süresince hizmet ala-
mamış grupların hizmet alımının organize edilmesi, 
hastanelerde yığılmaların önlenmesi (Tele-tıp uygu-
lamaları, MHRS sisteminde sıkışıklık yaratmayacak 
muayene aralıkları ve zamanlaması)
5. COVID PCR test kapsayıcılığının artırılması 
(asemptomatik olgular da dahil yaygın test olanak-
larının sağlanması) -toplu yaşanan yerlerde tarama 
şeklinde genişletilerek
6. Hızlı serolojik test kapasitesinin artırılması ve 
ulaşılabilirliğinin sağlanması 
7.Kişisel haklara duyarlı izlem sistemlerinin ve 
aplikasyonların geliştirilmesi
8. Tüm düzeylerdeki sağlık hizmetlerinde salgında 
olgu/temaslı yönetimine ilişkin algoritmaların bilim-
sel kanıtlar doğrultusunda güncellenmesi
9. Sağlık insangücü için yeterli ve nitelikli KKE 
sağlanması ve idamesi 
10. Ekibe yeni eklenen personel (yeni mezunlar vb.) 
için KKE eğitiminin sürekliliği
11.Etkilenen sağlık çalışanlarının izlem ve kontrol-
lerinin planlanması, özlük hakları için düzenlemele-
rin varlığı
12.İzlem ve karantina olanaklarının olası yeni salgın 
için gözden geçirilmesi
13. Yeterli temaslı bulma (tanı alanların kaynak ve 
temaslılarının aranması) izolasyon ve izlem kapasi-
tesi (ekip,  malzeme)
11. Etkili sürveyans sisteminin varlığı ve bilişim 
araçlarıyla desteklenmesi, DSÖ ile paralelliği
12. COVİD tanı,  tedavi ve ölüm kayıtlarında tamlık 
ve doğruluğun sağlanması
13.Salgına ilişkin temel epidemiyolojik bilgilerin 
oluşturulması, teknik raporlar hazırlanması ve tıbbi 
makaleler yayınlanması
14. Sekonder analizlere izin veren açıklıkta veri 
paylaşımı yapılması  
15.Tedavi olanakları (Tüm COVID+ler için hastane 
yatış olanağı)
B. Hastalık kontrolüne ilişkin bireysel önlemler
1.Kişisel hijyenin (özellikle el yıkama ve solunum 
hijyeni) teşviki, tüm ortamlarda el yıkama olanakla-
rının olması 
2.Maske kullanımının teşvik edilmesi, yeterli mik-
tarda sağlanması ve uyumun denetlenmesi
3. Fiziksel izolasyonun teşviki ve uyumun denetlen-
mesi 
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4. Evde kalmanın teşvik edilmesi
C. Hastalık kontrolüne ilişkin toplumsal 
önlemler
1.Ülkeye/kente giriş çıkışların açılması,  ha-
valimanlarının ülkelere özel olarak kademeli 
açılması, giriş sonrası karantina uygulamasının 
kaldırılması
2.İşyerlerinin kademeli olarak açılması (haftanın 
belli günleri, belli grup işyerleri)
3.İşyerlerinde fiziksel mesafenin korunması, 
kurallar ve yeni uygulamaların tanımlanması 
(esnek çalışma, dönüşümlü çalışma, mekan 
düzenlemeleri)
4.Okulların kademeli olarak açılması (belli 
günler, belli sınıflar), sınavların yürütülmesine 
ilişkin ilkelerin belirlenmesi
5. Uzaktan eğitimin/yönetim olanaklarının 
varlığı
6.Sokağa çıkma yasağının kademeli olarak gev-
şetilmesi (belli günler, belli saatler, belli gruplar 
vb.)
7.Toplu ulaşıma ilişkin kurallar ve yeni uygula-
maların tanımlanması
8.Çarşılar ve pazarlara ilişkin kurallar ve yeni 
uygulamaların tanımlanması (kalabalıkların 
önlenmesi ve fiziksel mesafe ilkeleri)
9.Toplu alanlar ve toplu ulaşıma ilişkin düzenle-
melerin varlığı
10. Seyahatlere ilişkin düzenlemelerin varlığı
D. Yönetişim
1.Bilim kurulunun etkin çalışması
2.Pandemi il kurullarının etkin çalışması  
3. Etkili risk iletişimi
4. Güvenilir bilgi kaynaklarına erişim

E. Sektörlerarası işbirliği
1. Sivil toplum - yerel yönetim- özel sektör, üni-
versite, uzmanlık dernekleri, medya ve merkezi 
otorite işbirliğinin niteliği
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Tartışma
Yaşadığımız salgın süreci göstermiştir ki; müca-
dele stratejileri kadar salgın öncesindeki sosyode-
mografik özellikler, toplumsal alt yapı, sağlık sis-
temi özellikleri ve demokrasi kültürü, yürütülen 
mücadeleyi güçlü ya da zayıf kılmaktadır(15). Bu 
özellikler, DSÖ ve ECDC nin risk değerlendirme 
rehberlerinde birer parametre olarak yerlerini al-
maktadır(1,4). National Focal Points (NFPs. Sal-
gının boyutu ve olgu sayılarındaki değişim; etke-
nin ve bulaş yolunun özellikleri yanısıra etkene 
maruz kalan toplumun özelliklerine ve mücadele 
olanaklarındaki yeterliliğe göre şekillenmekte, 
salgının ilerlediği zamansal özellikler (mevsim, 
dini bayram, turizm) ve coğrafi bölge (kent-kır, 
metropol) ile değişkenlik göstermektedir. Virüs 

ile mücadelede salgın öncesinde ülke/yerel dü-
zeydeki kaynakların durumu (alt yapı, insangücü, 
Ar-ge birikimi vb.), hazırlıklı oluş, kaynakları 
harekete geçirme, işbirliği-eşgüdüm ve katılımlı 
karar alma mekanizmalarının örgütsel kültürdeki 
yeri önem kazanmaktadır(15). Yeni bir etkenle or-
taya çıkmış olan ve pek çok bilinmeyeni bulunan 
Covid-19 virüsu ile mücadelede, küresel, ulusal, 
yerel düzeyde bilimsel bir yaklaşım ile riskleri 
irdeleyen, koruyucu ve önleyici yaklaşımları bu 
doğrultuda hayata geçiren yaklaşımlara ihtiyaç 
vardır.

Nüfus özellikleri, sosyo-ekonomik koşulları, coğ-
rafi ve iklimsel yapısı farklı pek çok il barındıran 
Türkiye gibi ülkeler için, iller düzeyinde yapıla-
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cak bir risk değerlendirmesine ve müdahalelerin 
bu bağlamda irdelenmesine ihtiyaç vardır. Hatta, 
aynı il içinde riskin farklılık göstereceği bölge-
ler de bu bağlamda irdelenebilir. İller, kendi özel 
durumlarını göz önünde bulundurarak il pande-
mi kurulları tarafından alınacak ilave tedbirler 
konusunda yetkili kılınmıştır(16). İl düzeyinde 
yürütülecek risk değerlendirme çalışmalarında, 
yaş yapısındaki farklılıklar, sosyoekonomik ve 
kültürel özellikler, dezavantajlı gruplar, toplu 
yaşanan kurumlar, ilde mevsimsel olarak gelişe-
bilecek riskler tek tek ele alınmalı, müdahalenin 
çerçevesi bu riskleri irdeleyerek devam etme ya 
da kademeli bir azaltmaya evriltilmelidir.

Bu yazıda önerilen risk değerlendirmesi yakla-
şımının uygulanabilmesi için, uzman ekiplerin 
oluşturulmasından, işbirliğinden ve doğru so-
ruların sorulmasından söz edilmektedir. Bunlar 
kadar hatta belki de daha önemli bir başka unsur 
da, salgınla ilgili bilgilerin erişilebilir olup olma-
dığıdır. Temel veriler ve gerekli bilgiler olma-
dan, “uzmanların” doğru bir risk değerlendirmesi 
yapmaları beklenemez. Bilgi, gerek bireylerin 
gerekse toplumsal yapıların karar verme süreçle-
rinde en önemli dayanak noktalarından birisidir. 
Bir riskin algılanmasında, bir konuya yönelik 
tutum ve davranış geliştirmede bilgi önemli rol 
oynar. Doğru ve paylaşılan bilgi aynı zamanda 
toplumda güven ortamının oluşmasına da katkı 
sunar. Bilimsel verilere ve kanıtlara dayalı karar 
süreçleri, bir konuda istenen sonuçlara ulaşabil-
me açısından daha başarılıdır. Kanıta dayalı karar 
verme bir konuda en iyi (optimum) sonucu elde 
etmeye odaklanır(17). Açık bir diyalog, tüm karar 
vericilerin bilgiye erişim hakkı gibi temel öğeleri 
içerir. Pandemi gibi bir durumda, ulusal, örgütsel 
ve bireysel düzeyde olmak üzere sürekli kararlar 
alınır. Tüm bu kararların toplamı ise salgına yanıtı 
oluşturur. Bu kararların bilimsel ve doğru bilgiye 
dayanması durumunda yanıtın etkinliği ve toplu-
mun kararlara uyumu artar, başarı şansı yükselir. 
Bu nedenle tüm düzeydeki karar vericiler kararla-
rını bilimsel bilgiye ve kanıtlara dayandırmalı ve 
kararlarını açıklarken de dayanaklarını toplumla 
paylaşmalıdır.  

Salgın yönetiminde önemli bir başka konu da top-
lum katılımının sağlanmasıdır(18,19) Uluslarara-

sı sağlık kılavuzları toplum katılımının önemini 
vurgulamaktadır. Toplumun farklı kesimlerinden 
görüşleri ve iç görüleri birleştirmek, sağlıklı-
lık halinin çoğaltılmasında merkezi bir öneme 
sahiptir. Bu nedenle sağlık profesyonelleri, sağlık 
hizmetlerini planlamak, araştırmak, sunmak ve 
değerlendirmek için toplumla birlikte çalışırlar. 
Koronavirüs pandemisinde toplum katılımı, evde 
kal çağrısına uyumdan, ülkelerin kısıtlamaları ha-
fifletmesi için atılması gereken adımlara, gönül-
lülük yoluyla toplumda desteklenmesi gereken 
kişilere yardım sağlanmasına kadar pek çok toplu 
yanıtta çok önemli olmuştur(4). Toplum katılma-
yı istemektedir(20). pandemi sürecinde bu açıkça 
görülmüştür; bu nedenle toplumun tüm kesimle-
rini salgın yönetim süreçlerine katmak için etkili 
mekanizmalar oluşturulmalıdır.

Bir salgında optimal sonuçlara, yani hastalık ve 
ölümlerin en aza indiği, diğer yandan temel hak 
ve özgürlüklerin korunduğu, ekonomik gelişme 
ve sosyal yaşamın sürdürülebildiği bir duruma 
ancak şeffaflık, kararların kanıta dayalı olarak 
alınması, etkili risk iletişimi ve toplum katılımı-
nın sağlandığı bir yaklaşımla ulaşılabilir. 

Sonuç olarak bu yazıda, salgının yükseliş ve iniş 
evreleriyle sınırlı olmak üzere, risk değerlendir-
mesi,  riskle ve müdahale kapasitesi ile ilgili bazı 
göstergelere göre nasıl yapılabilir bağlamında ele 
alınmıştır. Ancak bu göstergelerin ve buna bağlı 
olarak riskin nasıl değerlendirileceği tanımlanma-
mıştır. Böyle bir derecelendirme başka bir yazının 
konusu olarak ele alınabilir.

Çalışma için herhangi bir kurum ya da 
kuruluştan destek alınmamıştır. 
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