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Evaluatıng the Covid-19 Pandemıc Struggle in Terms of National 
Pandemic Influenza Preparedness Plan

Covıd-19 Pandemisi Mücadelesinin Pandemik Influenza Ulusal 
Hazırlık Planı Açısından Değerlendirilmesi 
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ABSTRACTÖZ
In this study the control measures in Turkey targeting COVID-19 
outbreak which first occurred in Chine during late December of 
2019, then declared as a pandemic as World Health Organization 
were evaluated in terms of national pandemic influenza prepared-
ness plan. According to the results of this study it is concluded that 
the health care services, required legislations and measures for ta-
king the pandemic under control were applied adequately and on 
time during the outbreak period. 

Bu çalışmada 2019 yılının Aralık ayında ilk olarak Çin’de görülen 
ve daha sonra Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi olarak ilan 
edilen COVID-19 salgını sürecinde Türkiye’de yapılan Pandemi ile 
mücadele uygulamalarının Pandemik Influenza Ulusal Hazırlık Pla-
nına uygunluğunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yapılan ince-
leme sonucunda salgın süresince mevzuat hazırlıkları ve aktif sağlık 
hizmeti sunumu uygulamaları ile salgının kontrol altına alınmasına 
yönelik uygulamaların genel olarak Pandemi Influenza Ulusal Ha-
zırlık Planına uygun olarak değerlendirilmiştir. 
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GİRİŞ
Dünya Sağlık Örgütü 15 Mayıs 2020 tarihi itiba-
rı ile dünya genelinde bildirilmiş kümülatif vaka 
sayısının 4.307.287 ve COVID-19’a bağlı ölüm 
sayısının 295.101 olduğunu bildirmektedir (1). 
Türkiye’de ilk COVID-19 vakası 11 Mart 2020 
tarihinde tespit edilmiş ve kümülatif vaka sayısı 
15 Mayıs 2020 tarihinde 146.457 olmuştur. Aynı 
dönemde Türkiye’deki COVID-19 nedenli ölüm 
sayısı 4.055 olarak açıklanmıştır (2).

Türkiye’de  bir Pandemi karşısında alınacak 
tedbirlerle ilgili olarak hazırlanan ilk mevzuat 
kuş gribi nedeniyle 23.08.2006 tarih ve 26268 
sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 2006/23 
sayılı Başbakanlık Genelgesidir (3). Ardından 
13.04.2019 tarih ve 30744 sayılı Resmî 
Gazete’de İnfluenza pandemisine yönelik olarak 
Cumhurbaşkanlığı tarafından 2019/5 sayılı 

Genelge yayınlanmıştır (4). Bu genelgelerde 
Pandemi Ulusal Hazırlık Planları ve Pandemi 
İl Hazırlık ve Faaliyet Planları tanımlanmış 
ve faaliyetlerin bu planlara göre sürdürülmesi 
kararlaştırılmıştır. İlgili Pandemi Planları 
doğrultusunda COVID-19 pandemisinin kontrol 
çalışmaları kapsamında T.C. Sağlık Bakanlığı 
Merkez ve Taşra Teşkilatlarının üstlenecekleri 
rolleri düzenli olarak güncellediği COVID-19 
Rehberleri ve kurumsal resmi yazışmalarla 
düzenlemektedir (5). Bu çalışmanın amacı 
COVİD-19 pandemisi esnasında Türkiye’de 
salgın mücadelesi kapsamında yapılanların 
Pandemik Influenza Ulusal Hazırlık Planına 
uygunluğunun değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

PANDEMİ ÖRGÜTLENMESİ:
Sağlık Bakanlığının COVID-19 Rehberi ağırlıklı 
olarak tedavi hizmetlerini ve ikinci ve üçüncü 
basamak sağlık kuruluşlarında alınacak tedbirleri 
ve uygulanacak protokolleri belirlemektedir.

Pandemi mücadelesinde Sağlık Bakanlığının örgüt-
lenme yapısını tedavi edici hizmetlerde örgütlenme 
ve koruyucu, önleyici hizmetlerde örgütlenme ola-
rak iki kısımda incelemek gereklidir: 
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Tedavi edici örgütlerde yapılanma: Sağlık Hiz-
metleri Genel Müdürlüğü 20.03.2020 tarihli ya-
zısıyla bazı hastaneleri “Pandemi Hastanesi” ola-
rak ilan etmiştir ve kamu-özel tüm hastanelerin 
Pandemi sürecindeki rollerini tanımlamıştır. Buna 
göre, bünyesinde enfeksiyon hastalıkları ve klinik 
mikrobiyoloji, göğüs hastalıkları, iç hastalıkla-
rı hekimlerinden en az ikisinin bulunduğu ve 3. 
seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunan has-
taneler Pandemi hastanesi olarak kabul edilmiş-
tir. Pandemi hastanesi tanım olarak COVID-19 
tanısı almış (test pozitif) vakaların tedavilerinin 
yapıldığı hastanelerdir. Pandemi hastanelerinde, 
COVID-19 dışındaki vakaların da tedavileri be-
lirlenmiş kurallar çerçevesinde devam etmekte-
dir. Pandemi hastanesi olmayan hastanelere CO-
VID-19 hastalarının müracaat etmeleri durumun-
da bu hastaların 112 Komuta Kontrol Merkezleri 
tarafından il içi ve il dışı sevklerinin sağlanması 
kararlaştırılmıştır. Pandemi hastanelerinin sağlık 
insan gücü öncelikli olarak kendi kadrolarında 
görev yapan sağlık çalışanlarından karşılanmakta 
olup ihtiyaç halinde diğer hastanelerden görev-
lendirme yapılabilmektedir (6).

Koruyucu, önleyici örgütlerde yapılanma: Tedavi 
kurumlarında COVID-19 hastalarının tedavi al-
goritmaları ve sağlık çalışanlarının görev tanım-
ları ile çalışma şartları Sağlık Bakanlığınca de-
taylı olarak tanımlanmış olmasına rağmen birinci 
basamak sağlık kuruluşları ile salgının kontrolüne 
ilişkin uygulanacak yöntemler ile ilgili benzer şe-
kilde detaylı rehberler bulunmamaktadır. 
İl sağlık Müdürlüklerinin organizasyonunda 
illerde filyasyon ekipleri kurulmuştur. Bu 
ekiplerin oluşturulmasında uyulacak ilkeler 
illerin kendi kapasitelerine göre İl Sağlık 
Müdürlüklerince belirlenmektedir. Bazı illerde 
Toplum Sağlığı Merkezi çalışanları ağırlıklı 
olarak bu görevde çalışırken bazı illerde ağız diş 
sağlığı çalışanları ya da farklı sağlık çalışanları 
filyasyon çalışmalarında görev almaktadır.
Tıp fakültesi bulunan illerde karşılıklı anlaşma 
sağlanması durumunda Halk Sağlığı Anabilim 
Dalı öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri de İl 
Sağlık Müdürlüğünün salgınla mücadele çalışma-
larına farklı seviyelerde katkı sunmaktadır.

Sahada yürütülen işlemlerin önemli bölümünü 
temaslı taramaları oluşturmaktadır (7). İl Sağlık 
Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerle ilk teması sağ-
lanan temaslılar klinik durumlarına göre ya has-
tanelere yönlendirilmekte ya da evde takip edil-
mektedirler. Evde takip süreci aile hekimlerince 
telefonla izlem şeklinde yürütülmektedir. Temaslı 
olarak tespit edilen bireyler kayıtlı oldukları aile 
hekimine bildirilmekte ve 14 gün süreyle aile he-
kimi tarafından günlük olarak telefonla aranarak 
durumları sorgulanmaktadır. 14 sonunda herhangi 
bir semptom göstermeyen bireyler takipten düşü-
rülmektedir.

Her ilde ilin kendi özelliklerine göre alınması 
gereken farklı tedbirlerin hayata geçirilmesi için 
İl Valilikleri başkanlığında İl Pandemi Kurulla-
rı oluşturulmuştur. İl Pandemi kurullarında Vali 
başkanlığında içinde İl Sağlık Müdürü, İl Emni-
yet Müdürü gibi bazı kamu kuruluşlarının idari 
amirleri ile Belediye Başkanı ve Valilikçe uygun 
görülen sivil toplum örgütü temsilcileri ve Tıp Fa-
kültesi öğretim üyeleri de yer almaktadır.

Sağlık Bakanlığının tavsiyesi üzerine birçok İl 
Pandemi Kurulunda ildeki Tıp Fakültelerinin 
Halk Sağlığı Anabilim Dallarından öğretim üye-
leri de yer almıştır. İl Pandemi kurulları, merkezi 
yönetimce alınan tedbirlere ek olarak il genelinde 
alınması gereken farklı önlemleri değerlendiren 
ve salgının gidişatının detaylı olarak değerlendi-
rildiği kurullar olmakla birlikte, sadece tavsiye 
kararları alabilmektedir. Mevzuatta tanımlı bir 
yeri olmadığından İl Pandemi Kurullarında alı-
nan kararlar yaptırım taşımamaktadır. Bu nedenle 
illerin tamamına yakını, İl Pandemi Kurulunda 
ortaya konan önerilerin bir kısmını İl Hıfzıssıh-
ha Kurulundan karar olarak çıkartıp uygulamaya 
koymaktadır.

TÜRKİYE’DE COVID-19 PANDEMİSİ ÖN-
LEMLERİ
Türkiye’de COVID-19 pandemisine yönelik 
olarak Bilim Danışma Kurulu oluşturulmuş ve 
22 Ocak’ta ilk toplantısını yapmıştır. O tarihten 
beri düzenli olarak toplanmaktadır. Bilim kuru-
lunun toplanmasının hemen ardından COVID-19 
rehberi yayınlanmış ve sağlık kuruluşlarında CO-
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VID-19 ile mücadelede uygulanacak yöntemlerin 
tanımlandığı algoritmalar oluşturularak Sağlık 
Bakanlığınca paylaşılmıştır. Ocak 2020 tarihinde 
Çin’e olan uçuşlara kısıtlama getirilmiştir. Uçuş 
kısıtlamaları vaka görülen ülkeler tanımlandıkça 
genişletilmiştir. 11 Mart 2020 tarihinde ilk vaka-
nın görülmesi ile birlikte tanı testi yapılan labo-
ratuvar sayısı kademeli olarak artırılmıştır. Aynı 
gün toplu bulunulan yerlere yönelik kısıtlama 
kararları alınmaya başlanmış ve 16 Mart 2020 
tarihinde üniversiteler de dahil olmak üzere tüm 
eğitim kurumlarında eğitime ara verilmesi kararı 
alınmıştır. Türkiye’de COVID-19’a bağlı ilk ölüm 
17.03.2020 tarihinde meydana gelmiştir. 18 Mart 
2020 tarihinde insanlara evlerinde kalma çağrısı 
yapılmaya başlanmıştır. 21.03.2020 tarihinde has-
talığın en ağır seyrettiği yaş grubu olan 65 yaş ve 
üzeri nüfus için sürekli sokağa çıkma yasağı ilan 
edilmiştir. Zonguldak ve 30 büyükşehir için giriş 
ve çıkışlar 27 Mart 2020 tarihinde kısıtlanmış ve 
tüm iller arasında şehirlerarası yolculuklar kısıt-
lanmıştır. Eğitime ara verilmiş olması nedeniyle 

ve ekonomik hayatta yer alma sıklığı düşük ol-
ması nedeniyle virüsün bulaşma hızını azaltmaya 
yönelik olarak 20 yaş ve altındakiler için 04 Nisan 
2020 tarihinde sokağa çıkma yasağı getirilmiştir 
ancak bu yaş grubunda olup çalışma hayatında 
yer alan kişiler yasak kapsamı dışında tutulmuş-
tur. 11 Nisan 2020 tarihinde daha önce giriş çıkış 
kısıtlaması getirilen 30 büyükşehir ve Zonguldak 
için hafta sonları ve resmî tatil günlerinde sokağa 
çıkma yasağı uygulaması başlatılmıştır (8). Mayıs 
ayının ortalarında günlük tespit edilen vaka sayı-
sının günlük iyileşen vaka sayısının altına inme-
siyle pandeminin kontrol altına alındığı duyurul-
muş ve kısıtlamalar kademeli olarak gevşetilme-
ye ve kaldırılmaya başlanmıştır. Eğitime verilen 
aranın yaz tatili ile birleştirileceği ve okulların bu 
dönem açılmayacağı duyurulmuş ancak ilk başta 
berber ve kuaförler olmak üzere çeşitli iş kolları 
faaliyetlerine başlatılmıştır. Alışveriş merkezleri 
belirli koşullara uymak kaydıyla açılmış ve şehir-
lerarası yolculuklar yine belirli koşullara uymak 
kaydıyla serbest bırakılmaya başlanmıştır. 65 yaş 

PANDEMİK İNFLUENZA ULUSAL 
HAZIRLIK PLANI

(Ulusal Düzeyde Enfeksiyondan 
Korunma ve Kontrol Önlemleri)

COVİD-19 PANDEMİ UYGULAMALARI

“Risk altındaki nüfus için bilgilendirme 
ve iletişim önlemleri alınmalıdır”

Sağlık Bakanlığı Pandemi süresince günlük olarak yapılan test 
sayısı, kümülatif vaka sayısı, COVID-19 nedeniyle hayatını 
kaybeden kişi sayısı, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısı 
ve entübe hasta sayılarını hem sağlık bakanı tarafından basın 
toplantısı aracılığıyla hem de internet sitesi üzerinden kamuoyu 
ile paylaşmaktadır. Ayrıca Sağlık Bakanlığına ait olan ve daha 
önce SABİM olarak adlandırılan telefon hattı Pandemi süresince 
COVID-19 iletişim hattı olarak tanımlanmış ve arayanlara Pandemi 
süreci ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verilmiştir.

“Hayvan ve insan sağlığı alanında 
çalışan profesyonellerin son durum ve bir 
sonraki düzeyde yapılacaklar hakkında 
bilgilendirilmesi”

Sağlık Bakanlığı Pandemi sürecinin başından itibaren sürekli 
güncellediği COVID-19 (SARS-CoV-2 Enfeksiyonu) Rehberini 
hazırlamış ve sağlık çalışanlarının bu süreçteki rollerinin 
belirlenmesi amacıyla kullanıma sokmuştur (5). Ayrıca farklı 
durumlar ve ortamlarda alınması gereken tedbirler ve uygulamaların 
standart olarak sürdürülmesi amacıyla çeşitli algoritmalar 
geliştirmiş ve sağlık çalışanlarıyla paylaşmıştır (10).

“Genel hijyen alışkanlıkları için öneriler 
ile toplumda alışkanlık sağlanması”

Pandemi sürecinin başından itibaren Sağlık Bakanlığı tarafından 
özellikle dört konuda toplumda davranış değişikliği olması için 
kamu spotları, mevzuatlar ve farklı medyalar üzerinden müdahaleler 
geliştirilmiştir. Bu konular ev dışı mekanlarda maske kullanılması, 
başta el hijyeni olmak üzere hijyen kurallarına sürekli uyumun 
sağlanması, ev dışı mekanlarda sosyal mesafenin korunması ve 
izolasyondur.
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“Etkilenmiş bölgelerden gelenler için 
giriş taraması”

Türkiye’de ilk vakanın ortaya çıkmasından itibaren kademeli olarak 
yurtdışı uçuşlar durdurulmuş, yurt içi ulaşımda kısıtlamalar ve 
tedbirler hayata geçirilmiş ve vaka yoğunluğunun fazla olduğu illere 
giriş ve çıkışlar durdurulmuştur. Her ilin ve bazı ilçelerin giriş ve 
çıkışlarında sağlık kontrolü yapılması için noktalar kurulmuş ve 
kontrol yapılmadan kişilerin giriş çıkışlarına izin verilmemiştir.

“Vaka tanımının yapılması, buna uygun 
tıbbi ve sosyal bakımın sağlanması”

Vaka tanımı Sağlık Bakanlığınca olası ve kesin vaka olarak 
yapılmış ve COVID-19 rehberinde yayınlanarak sağlık kurumlarına 
duyurulmuştur. Vakaların uygun tıbbi bakımı yine Sağlık 
Bakanlığınca belirlenen algoritmalarla yapılmaktadır. Özellikle 
evde izolasyona tabi tutulan vakalar için sosyal destek illerde 
Valilikler bünyesinde kurulan “vefa destek grupları” vasıtasıyla 
sunulmaktadır.

“Maske uygulanacak kişilerin 
belirlenmesi (hastalık belirtileri olan 
kişiler, temaslı kişiler, poliklinik bekleme 
odasında hastalık belirtisi olan kişiler 
vb.), “Halka açık alanlarda hastalık 
belirtileri olan kişilere cerrahi maske 
dağıtılması”

 Dünya sağlık Örgütü, sağlık personeli olmayan sağlıklı insanların 
sadece eğer şüpheli bir COVID-19 hastasına bakım hizmeti verirken 
maske takması gerektiğini ya da öksürük ya da hapşırık şikâyeti 
olanların maske takmaları gerektiğini belirtmiştir (11). Türkiye’de 
ise maske kullanımı ile ilgili net bir talimat oluşturulmamıştır. 
Ülke genelinde ilk olarak marketlerde çalışanların maske takması 
zorunluluğu getirilmiş, daha sonra marketlere giren herkesin maske 
takma zorunluluğu getirilmiştir. Daha sonra toplu taşıma araçlarında 
maske kullanılması gerektiği belirtilmiştir. Bazı iller İl Hıfzıssıhha 
kararıyla sokakta herkesin maske takmasını zorunlu kılmışlardır. 
Maske temini ile ilgili de standart bir uygulama sağlanamamıştır. 
Pandeminin ilk dönemlerinde piyasada maske bulunamaz hale 
gelmiş ve mevcut maskeler yüksek fiyatlarla satılmaya başlanmıştır. 
Bunun üzerine maske satışı yasaklanmış ve vatandaşlara e-devlet 
üzerinden ücretsiz maske dağıtımına kadar verilmiştir ancak bu 
sistemle herkese maske ulaştırılamamış ve maske satışı tavan fiyat 
belirlenerek tekrar serbest bırakılmıştır.

Hasta insan ile temas eden kişilerin 
sağlık durumlarının izlenmesi ile birlikte 
gönüllü izolasyon (ev dışına çıkmaması 
gibi), sosyal bakım ve gerekli hallerde 
medikal bakım sağlanması”, “Temaslı 
kişilere, sağlık durumlarının kendileri 
tarafından izlenmesi ve belirtilerin ortaya 
çıkması durumunda sağlık kurumuna 
başvuru yapmalarının önerilmesi”, 
“Temas eden kişilere sosyal faaliyetleri 
ve kişilerle teması azaltmak için tavsiyede 
bulunulması”

Temaslı kişiler ilk görüşme ve sağlık kontrollerinin ardından 14 gün 
süreyle ev izolasyonuna alınmışlardır. Evde kaldıkları süre boyunca 
kayıtlı oldukları aile hekimi tarafından her gün telefonla aranarak 
durumları sorgulanmış ve evde kalmaları hatırlatılmıştır.

“Temas eden kişilerin etkilenmeyen 
bölgelere seyahatlerini azaltmak için 
tavsiyelerde bulunulması”

Ülkemizde Pandemi sürecinin başından itibaren etkilenen kişi 
sayıları Sağlık Bakanlığınca açıklanmış olmakla birlikte vaka 
görülen yerlerin bilgi hasta mahremiyetinin korunması gerekçesiyle 
kamuoyuyla paylaşılmamıştır. Bu nedenle ülkenin tamamında vaka 
görülene kadar hangi bölgelerin daha fazla etkilenmiş olduğu ya 
da hangi bölgelerin henüz etkilenmemiş olduğu bilinmediğinden 
ve o dönemde henüz iller arası dolaşıma kısıtlama getirilmemiş 
olduğundan bu kararda belirtilen hususlar yerine getirilememiştir.
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“Yayımlanacak vaka yönetim 
algoritmasına uygun olarak antiviral ilaç 
profilaksisi sağlanması.”

Yeni koronavirüs hastalığına karşı henüz etkin ve güvenilir ilaçların 
mevcut olmaması nedeniyle diğer ülkelerin paylaştıkları bilimsel 
yayınlarda etkili olduğu belirtilen bazı ilaçlar Sağlık Bakanlınca 
temin edilmiş ve hastanelerin yoğun bakımlarında kullanıma 
sunulmuştur.

“Hastalık belirtileri olan kişilerin gönüllü 
olarak evde kalmalarının sağlanması”

Kişilerin genel olarak evde kalmalarına yönelik çağrılar yapılmış ve 
ülkenin belirli bölgelerinde kısmı ve süreli sokağa çıkma yasakları 
ile insanların evde kalmaları sağlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca önce 
65 yaş ve üzeri nüfusa daha sonra ek olarak 20 yaş ve altı nüfusa 
(çalışanlar hariç) sürekli sokağa çıkma yasağı getirilmiştir.

“Çocukların bir araya gelmesini 
azaltacak diğer önlemlerle birlikte (okul 
sonrası aktiviteleri kısıtlama) eğitim ve 
öğretime ara verilmesi (okul öncesi ve 
yüksek okullar dâhil)”

Hem okul öncesi dahil ilk-orta ve lise eğitimine hem de 
üniversitelerdeki eğitime ilk vakanın görülmesinden kısa bir süre 
sonra ara verilmiştir.

“Erişkinlerin bir araya toplanmasını 
azaltmak için toplum tabanlı önlemlerin 
alınması”

Erişkinlerin bir araya toplanmasının engellenmesine yönelik 
olarak sosyal mesafeye uyulması gerekliliği topluma sürekli 
olarak duyurulmuştur. Bunula birlikte restoran, lokanta, çay ocağı, 
kahvehane gibi işletmeler kapatılmıştır. Ayrıca açık alanlardaki 
parklar, yürüyüş alanları, oturma alanları gibi yerler kişilerin 
kullanımına kapatılmıştır.

“Ambulans destekli acil çağrı telefon 
hatlarının kullanılması”

112 acil hattı rutin kullanımının dışında COVID-19 vakalarına ve 
şüpheli vakalara Pandemi süreci boyunca kesintisiz destek vermiştir.

“Bulaşma riskini azaltmak için ayrı girişi 
olan influenza poliklinikleri kurulması”

Pandemi hastanesi olarak belirlenen hastanelerde kirli ve temiz 
alanlar oluşturulmuştur. COVID-19 şüphesi, olanların ayrı 
girişlerle sadece bu iş için ayrılmış polikliniklerden hizmet almaları 
sağlanmıştır.

“Etkilenen bölgelere giriş çıkışların 
kısıtlanması”

30 büyükşehir ve ilave olarak Zonguldak iline giriş çıkışlar 
kısıtlanmıştır. İlave olarak illerde vakaların yoğun olduğu köy 
ve mahallelere yönelik kısmi karantina uygulamaları hayata 
geçirilmiştir.

“Etkilenmiş bölgelerden, çok gerekli 
olmadıkça, uluslararası seyahat 
yapılmamasının tavsiye edilmesi”

Uluslararası seyahatler başlangıçta vaka sayısının yüksek olduğu 
ülkelere devamında ise tamamen durdurulmuştur.

ve üzeri ile 20 yaş ve altına uygulanan sokağa çık-
ma yasağı kapsamında her yaş grubu için farklı 
olacak şekilde haftanın belirli gün ve saatlerinde 
sokağa çıkma izinleri verilmiştir. 20 Mayıs 2020 
tarihinden itibaren 65 yaş ve üzeri kişilere aile 
hekimlerinin onayı ve Kaymakamlıkların izni ile 
memleketlerine ya da yazlıklarına gidebilmeleri 
için seyahat izinleri verilmiştir. Pandeminin sey-
rine göre ülkenin normalleşme planının güncelle-
nerek kamuoyuna duyurulması beklenmektedir.

ALINAN KONTROL ÖNLEMLERİNİN 
PANDEMİK INFLUENZA ULUSAL HAZIR-
LIK PLANINA GÖRE DEĞERLENDİRİL-
MESİ
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ülkeler arasında 

vakaların görülme zamanları farklılık göstere-
bileceği için her ülkenin kendi şartları doğrultu-
sunda kendi risk değerlendirmelerini yapmalarını 
önermektedir. Bu kapsamda Türkiye’de Pandemi 
alarm düzeyleri DSÖ evreleri ile eşleştirilerek 
2019 tarihinde yayınlanan Pandemik Influenza 
Ulusal Hazırlık Planında tanımlanmıştır (9). İlgili 
plana göre alınması öngörülen temel önlemler ve 
COVID-19 pandemisi sırasında bu önlemlerin 
alınması ile ilgili süreç aşağıda sunulmuştur.

İlk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden 
itibaren alınan ulusal ve yerel tedbirlerle Pandemi 
önemli ölçüde kontrol altında tutulmuştur. İki 
husus geliştirilmesi gereken konular olarak 
öne çıkmaktadır. Birincisi maske kullanımının 
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standartlarının belirlenmemiş olması ve halkın 
maske temini konusunda etkili bir uygulama ya-
pılamamış olmasıdır. İkinci konu ise ülke içinde 
pandemiden yüksek düzeyde etkilenen ya da et-
kilenme seviyesi düşük olan yerleşim yerlerinin 
açıklanmamış olması ve bu nedenle bu bölgelere 
özel tedbirlerin erken evrede hayata geçirileme-
miş olmasıdır.

SONUÇ
COVID-19 pandemisi süresince mevzuat ve 
rehberlerin hazırlanması anlamında oldukça erken 
davranıldığı ve mevcut Pandemi planlarına genel 
olarak uyumun yüksek olduğu görülmektedir. 
Ancak salgın süreci ile ilgili detaylı verilerin 
açıklanmasının geciktirilmesi veya bazı kademe-
lerde hiç olmaması, halkın maske kullanımı ile 
ilgili standartların belirlenmemesi ve maske temi-
ni mekanizmalarının hayata geçirilmesi gibi bazı 
uygulamalarda gecikmeler olduğu gözlenmiştir. 
Alınan ulusal tedbirlerin yanı sıra il Pandemi ku-
rullarınca her ilin kendi özel koşullarına göre al-
dığı farklı tedbirlerin de mevcut olduğu göz önü-
ne alınmalıdır. Bu araştırmada il düzeyinde alınan 
tedbirler değerlendirilmemiş olup bunlar farklı bir 
çalışmanın konusu olarak incelenebilir.
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