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Özet
Dünya genelinde devam eden COVID-19 pandemisi, çok büyük halk sağlığı 
sorunlarına neden olmakla birlikte, ekonomi, çalışma, eğitim ve diğer pek çok 
alanda değişik toplum ve sektör sorunlarına yol açmıştır. Bu kapsamda salgın, 
olumsuz etkilerini devam ettirmektedir. Giderek artan ve yaşlanan nüfus, sağ-
lıksız kentleşme, dünya ölçeğinde gelir dağılımındaki bozukluklar, anti-mik-
robik maddelere karşı artan direnç, küresel ısınma ve iklim değişiklikleri, 
yaban hayatına müdahaleci yaklaşımlar ve diğer nedenlerle dünya genelinde 
enfeksiyonların epidemiyolojisi değişmekte, yeni enfeksiyon hastalıkları orta-
ya çıkmakta ve bunlardan bazısı salgın, hatta pandemi riski taşımaktadır. Bu 
nedenle hem ulusal düzeyde hem de dünya genelinde salgınlara karşı değişik 
politikaların hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Öncelikli olarak TÜSEB (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı) bünyesinde 
çok acilen bir “Enfeksiyon Hastalıkları ve Salgınlar Enstitüsü” kurulmalıdır. 
Ülke genelinde “Tek Sağlık” anlayışına önem veren çalışmalar yapılmalıdır. 
Salgın durumlarında işe yarayacak yapısal önlemlerin alınması, nitelikli sağ-
lık insan gücü yetiştirilmesi, salgın durumlarında hızlı tanı ve ileri analizlerle 
birlikte, aşı ve ilaç üretimi kapasitesine ulaşma çalışmaları istikrarla devam 
ettirilmelidir. Salgın sürecinde, sosyal yaşam, ekonomi, çalışma, eğitim, tarım 
ve diğer alanlarda yaşanacak sorunlar için de çalışmalar yapılmalıdır. Bunları 
sağlamak üzere politikalar belirlenmeli, ülke içinde kurumların entegre çalış-
ması temin edilerek, Dünya Sağlık Örgütü ve diğer ilgili uluslararası kuruluş-
larla ileri iş birlikleri sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler
COVID-19 pandemisi, salgın hastalıklarla mücadele, salgına hazırlık politikaları
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Outbreak Control and Preparatory Actions
in the New Normal Period

Abstract 
Persisting worldwide, the COVID-19 pandemic results not only in major public 
health concerns, but also in several social and industrial issues in economy, la-
bor, education and many other fields. In this context, the epidemic continues 
to take a negative hold. Due to, amongst others, the increasing and aging pop-
ulation, improper urbanization, irregularities in income distribution world-
wide, increased resistance to antimicrobial agents, global warming and climate 
changes, intrusive approaches to wildlife, the epidemiology of infections is un-
dergoing a worldwide change and new infectious diseases are emerging, some 
of which pose a threat of outbreak, even pandemic. Therefore, different poli-
cies should be adopted against outbreaks both on a national and global scale.

An “Institute of Infectious Diseases and Epidemics” should be established very 
urgently within TUSEB (Directorate of Health Institutes of Turkey). Actions 
that attach importance to the understanding of “Singular Health” should be 
taken throughout the country. The efforts to take structural measures that 
will work in case of epidemics, to raise qualified manpower in medicine and 
to achieve the required capacity of vaccine and drug production along with 
rapid diagnosis and advanced analysis in epidemic situations should be main-
tained consistently. During the outbreak, further actions should be taken for 
potential issues in social life, economy, labor, education, agriculture and other 
fields. To achieve these goals, specific policies should be set, and an advanced 
cooperation should be established between the World Health Organization 
and other concerned international organizations by ensuring the integrated 
operation of institutions within the country.

Keywords
COVID-19 pandemic, combating pandemic diseases, pandemic preparation policies
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Giriş

Enfeksiyon hastalıkları, insanlık için her zaman sorun oluşturmuş, oluşturmak-
ta ve oluşturmağa devam edecektir. Bunun son örneği COVID-19 pandemisi-
dir. Günümüzde dünya genelinde oluşturduğu salgınla çok büyük halk sağlığı 
sorunlarına neden olmakla birlikte pek çok alanda değişik toplum meseleleri-
ne (ekonomi, eğitim, çalışma vd) yol açan COVID-19, SARS-CoV-2 ile oluşan 
bir enfeksiyon hastalığıdır (Huang vd., 2020). Çin, 31 Aralık 2019’da Hubey 
eyaletine bağlı Wuhan kentinde kaynağı bilinmeyen solunum yolu rahatsızlığı 
vakalarını Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) bildirmiştir. DSÖ; 7 Ocak 2020 de 
hastalık etkeninin yeni bir koronavirus olduğunu açıklamış ve 2019-nCoV diye 
ilk isimlendirmesini yapmıştır. 9 Ocak 2020 de Çin bilim adamları virüsü ta-
nımlamıştır (Zhu, vd. 2020). Virüs daha sonra SARS-CoV2, hastalık COVID-19 
olarak isimlendirilmiştir. 11 Ocak’ta Çin’de hastalık salgına dönüşmüş ve ilk 
vefat bildirilmiştir. DSÖ bu salgını 30 Ocak 2020’de Uluslararası Halk Sağlığı 
Acil Durum ilan etmiştir (Baek vd., 2020; WHO, 2020). Daha sonra hastalık 
iki ayda tüm dünyaya yayılmış, 11 Mart 2020’de DSÖ durumu pandemi olarak 
ilan etmiştir (WHO, 2020). Virüsün kişiden kişiye damlacık yoluyla bulaştığı, 
temasla bulaşın ve özel durumlarda (aerosol oluşturan işlemlerde) hava yoluy-
la bulaştığı anlaşılmıştır. Aile içi bulaşmalar yanında, toplu yerlerden sosyal 
ilişkilerle bulaşma ve sağlık personeline bulaşma önemli bulaşma yollarıdır 
(Zhai vd., 2020). Bugün için dünya genelinde COVID-19 vakaları yedi mil-
yonu, ilişkili ölüm sayıları da 400 bini aşmıştır (WHO. COVID-19 Situation 
Report-145, 2020; Worldometer, 2020).

Türkiye’de Sağlık Bakanlığı, bu salgın için çok erken dönemde çalışmalara 
başlamış, 10 Ocak 2020’de DSÖ nün pandemi ilanından tam iki ay önce bi-
lim kurulunu kurarak düzenli şekilde çalışmasını sağlamıştır. Türkiye, grip 
nedeniyle her yıl güncellenen ulusal pandemi planının iller düzeyinde gerekli 
hazırlık yapılarak güncellenmiş olması salgın hazırlığında başarının temel taş-
larından biri olmuştur (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2019). Türkiye’de alınan proak-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baek%20WK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32499983
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tif tedbirlerle salgının ülkemize geç girmesi sağlanmış, etkin filyasyonla vaka 
tespiti, başarılı bir hastane yönetimiyle kaliteli sağlık hizmeti sunularak has-
tanelerde yığılmalar önlenmiş, etkin ve erken tedavi ile vaka ölüm hızı düşük 
(%2,8) ülkeler arasında yer alma başarısı gösterilmiştir (T.C. Sağlık Bakanlığı, 
2020). Süreçte hastane hizmetlerinde bir yığılma olmadan nitelikli sağlık hiz-
meti sunumu devam ettirilmiştir.

Bilim kurulunun önerilerini dikkate alarak hızlı ve etkin bir yönetim gösteren 
Sağlık Bakanlığı, devletin ilgili organları ile sürekli eşgüdüm sağlamış, eş za-
manlı olarak kamuyu düzenli bilgilendirerek sürecin etkin ve verimli şekilde 
yönetilmesini başarmıştır. Pandemi sürecinde fedakârca ve ekip anlayışı içinde 
çalışan sağlık çalışanlarının başarıdaki rolü çok büyüktür. Bu süreçte dünya-
daki örneklerine göre sağlık çalışanlarına hastalık bulaşma oranının nispeten 
düşük olması ise Türkiye’nin diğer bir başarısıdır. 

Salgın, ülkemizde ve dünyada halkı ve değişik sektörleri geniş bir şekilde etki-
lemiştir ve etkilemeye devam etmektedir. COVID-19, ulusal sağlık sistemleri 
ve küresel ekonomi için yıkıcı sonuçlarla dünyayı yaygın şekilde etkilemiş olup 
bu etkilemenin artçı sarsıntıları zamanla daha belirgin hale gelecektir. Sağlık 
hizmet sunumu alanında zorunlu olarak salgın ağırlıklı bir çalışma nedeniy-
le, acil dışındaki hastaların sağlığı üzerindeki olumsuz etkiler zamanla daha 
ayrıntılı şekilde tespit edilecektir. Bu süreçte özellikle düzenli takip gereken 
onkolojik hastalıklar ve diğer kronik hastalıkların (şeker hastalığı, hipertansi-
yon, kronik akciğer/kalp/karaciğer/böbrek hastalıkları, romatoloji hastaları ve 
özel konaklar (bağışıklık baskınlığı olan hastalar) ne kadar olumsuz etkilendiği 
konusunda çalışmalara ihtiyaç vardır. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin et-
kilenme durumu da araştırılması gereken diğer önemli bir konudur.

Süreçteki izolasyon ve karantina tedbirlerinin oluşturduğu sağlık sorunları 
(hareketsizlikle ilişkili) dışındaki sosyal ve psikolojik etkileri diğer bir araş-
tırma konusudur. Hastaneye yatış ve yatak istirahati nedeniyle hareketsizlik, 
sürekli karantina ve sosyal mesafeye bağlı fiziksel hareketsizlik, enfeksiyona 
karşı direnme gücünü sağlayan bağışıklık sistemini, solunum, kardiyovasküler, 
kas-iskelet sistemi ve beyin ve diğer sistemleri olumsuz etkileme riskine sahip-
tir (Woods, vd., 2020).

Sağlık alanı dışında her düzeyde eğitimde, kamu ve özel sektörü çalışmala-
rında, ekonomide çok önemli etkilenmeler söz konusudur.  Kamuda ve özel 
sektörde çalışma usüllerini derinden etkileyecek uzaktan çalışma, dönüşümlü 
çalışma; eğitimde ölçme ve değerlendirme dahil uzaktan eğitim, salgın süre-
cinde değişimin ve sorunların yaşandığı en önemli alanlardır. Seyahatlerdeki 
uluslararası ve ulusal kısıtlamalar, sınırların kapatılması, okullar, işletmeler 
sosyal ve kültürel ortamların kapatılmasının ve nihayetinde dünya nüfusunun 
yarısının dönemsel veya belirli uzun bir süre evde karantinaya alınmasının et-
kileri de önemlidir. 
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Yukarıda değinilmeyenler dahil ulusal ve küresel düzeyde çok büyük etkilen-
meler olmuştur. Salgın halen ülkemizde ve dünya genelinde devam etmekte 
olup günde 100 bin civarında vaka görülmektedir (Worldmeter, 2020; Johns 
Hopkins University (JHU), 2020). Rusya, Brezilya, Hindistan, Peru; Şili vb. 
ülkeler hasta sayılarının artmaya devam ettiği ülkelerdir.  Etkili bir aşı ve/veya 
yüksek etkili antiviraller kullanıma sunulamazsa veya virüste önemli bir mu-
tasyon gelişip virülans zayıflaması olmazsa salgınının etkilerinin 1-2 yıl daha 
değişik düzeylerde devam edeceği düşünülmektedir.  

COVID-19 salgını sonlandırılsa dahi, dünya başka salgınların/pandemilerin 
tehdidi altındadır. Her şeyden önce uzun yıllar önce dikkat çekilmeye başlayan, 
bizim de ülkemizde gündeme taşımaya çalıştığımız “enfeksiyon hastalıklarının 
değişen epidemiyolojisi” yeni salgınları besleyecek değişik faktörlere sahiptir 
(Öztürk, 2008; 2009).   Medeniyetleri ciddi şekilde etkileyen hatta yıkılmasına 
sebep olan değişik enfeksiyon hastalıklarının bazısı (veba, sıtma, tüberküloz, 
kolera, tifüs vb.) bugün önemini korumaya devam etmektedir. 1900’li yılların 
başında dünyadaki ölümlerin yüzde 50’den fazlası enfeksiyonlara bağlıydı ve 
sadece tüberküloz, pnömoni, ishal tüm ölümlerin yaklaşık yüzde 30’una neden 
olmaktaydı. 1940’lı yıllardan itibaren kullanıma giren antibiyotiklerin giderek 
artması, antiparaziter, antifungal ve antivirallerin zamanla çeşitlenmesi ve ge-
nişleyen spektrumu, daha iyi konaklama ve beslenme koşullarının yaygınlaş-
ması, emniyetli gıda ve su imkanlarının artması, değişik hastalıklara karşı ba-
ğışıklama imkânı, düzelen hijyen ve sanitasyon gibi önlemler enfeksiyonların 
özellikle gelişmiş ülkelerde azalmasına, bir kısmının eradike edilmesine imkân 
sağlamıştır (Cohen, 2000; Öztürk, 2009). Bu başarının doğurduğu güven so-
nucu enfeksiyonlara karşı ilginin azalması, antimikrobiklere karşı giderek ar-
tan direnç sorunu ve sanayinin antimikrobik madde geliştirilmesine (özellikle 
gelişen direnç nedeniyle) daha az önem vermesi, su kaynaklarının azalması/
kirlenmesi, gıda emniyet zinciri bozuklukları, küresel ısınma ve iklim değişi-
mi gibi nedenlerle enfeksiyonlarda yeniden artma eğilimi belirmiştir (Cohen, 
2000; Öztürk, 2009; Öztürk & Şen, 2017; Rossati, 2017).

Tanı, tedavi ve korunma alanındaki büyük ilerlemelere rağmen enfeksiyon-
lar DSÖ verilerine göre halen dünyadaki ölüm nedenlerinin yüzde 20-25’ini 
(12-13 milyon/yıl) oluşturmaktadır. En sık ölüme neden olan enfeksiyonlar, 
pnömoni (3,5 milyon), AIDS (1,5 milyon), ishalli hastalıklar (1,5 milyon), tü-
berküloz (1,5 milyon) ve sıtmadır (0,6 milyon) (Öztürk, 2009). COVID-19 pan-
demisinde sadece laboratuvarda doğrulanmış vakalarda ölüm sayısı 400 bini 
aşmıştır (worldmeter, 2020).  

Aşı karşıtlığının etkili olduğu değişik ülkelerde kızamık salgınları ve ilgili ölüm-
lerin görülmeye başlaması halk sağlığı açısından diğer büyük bir tehlikedir 
(WHO, 2019). Lejioner hastalığı, Lyme hastalığı, Escherichia coli O157:H7’ye 
bağlı hemolitik üremik sendrom, Vibrio cholerae O139’a bağlı kolera, insan ba-
ğışıklık yetmezliği virus (HIV) enfeksiyonu/AIDS, hepatit C, hepatit E, Cryp-
tosporidium ve Cyclospora enfeksiyonu, deli dana hastalığı (bovin spongiform 
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ensefalopati (BSE)/“variant” Creutzfeldt-Jakob hastalığı), Nipah virus, hanta 
virus, değişik hemorajik ateşler (ülkemizde Kırım-Kongo hastalığı), Deng ate-
şi, Chikungunya ateşi, SARS, kuş gribi, MERS-Coronavirus, Ebola hastalığı, 
Zika ateşi ve diğer yeni etkenler veya enfeksiyon hastalıkları arasında ilk akla 
gelenlerdir. SARS-CoV 2 enfeksiyonun daha ne kadar etkili olacağı henüz tam 
bilinmemektedir. Bu yeni hastalıkların ortaya çıkışı yanında tüberküloz ve kla-
sik kolera (Güney Amerika ve Afrika’da) gibi eski hastalıkların yeniden önem 
kazanacak seviyede görülmeye başlanması insan ekolojisindeki değişikliklere 
dikkatleri çekmektedir (Öztürk, 2008; 2009; Keshvardoost vd., 2020).

Farklı sebeplerle enfeksiyon hastalıkları epidemiyolojisinde değişiklikler ol-
makta; bazı önemli hastalıklarının enfeksiyöz etyolojisi saptanmakta, yeni et-
kenler ve enfeksiyonlar belirlenmekte veya önemini kaybetmiş bazı enfeksiyon 
hastalıkları yeniden önem kazanmaktadır. Bazı enfeksiyonları eradike edebil-
miş, diğerlerini önemli ölçüde azaltabilmiş gelişmiş ülkeler için bile enfeksiyon 
hastalıkları yeniden tehdit oluşturmaktadır (Öztürk, 2009). Bu enfeksiyonlar-
dan bazılarının COVID-19 örneğinde olduğu gibi pandemik potansiyelde 
olabilmesi dünyanın her zaman enfeksiyonları karşı hazırlıklı ve donanımlı 
olmasını gerektirmektedir.

Şekil 1’de özetlendiği üzere yaşlanan nüfusun artması, büyük şehirlerin sayısı-
nın ve nüfus yoğunluğunun artması (kalabalık yaşam, sağlık hizmetleri yetersizliği), 
küresel iklim değişiklikleri, uluslararası seyahatte artış, gıda ve gıda ürünleri-
nin küresel üretimi ve dağıtımı, göçler, savaşlar ve diğer afetler, invazif tıbbi 
uygulamalarda ve protez kullanımındaki artış, transplantasyon uygulamala-
rındaki artış, mikropların adaptasyonu ve değişiklikleri (mutasyon sonucu de-
ğişiklikler), antimikrobiklere dirençli mikropların ve pestisitlere dirençli vek-
törlerin yaygınlaşması, insan davranışlarındaki değişiklikler (güvenli olmayan 
cinsel ilişki ve cinsel davranış değişiklikleri, alkol ve damar içi ilaç bağımlılığı), değişik 
yaban hayvanların (primatlar, yarasalar ve kemirgenler vb.) odaklarına yönelik 
girişimler (değişik amaçlarla avlanma, yiyecek olarak kullanma, değişik ürünlerinden 
yararlanma vb.),  biyolojik terör tehdidi vb. bazı nedenlerle toplum ve hastane 
kökenli enfeksiyonlarda epidemiyolojik değişiklikler olmakta ve yeni sorun-
lar yaşanmakta olup bu sorunların halk sağlığını baş edilemeyecek düzeyde 
tehdit edecek boyutlara ulaşmasından korkulmaktadır (Öztürk, 2008; 2009; 
Butler, 2012; McMichael, 2015; Wu vd., 2016; Öztürk &  Şen, 2017). Nitekim 
dünyadan eradike edilen çiçek hastalığının biyoterör tehdidi bağlamında ye-
niden dünya için tehdit oluşturabileceği korkusu vardır. DSÖ de enfeksiyon 
hastalıklarının eskiye göre günümüzde daha hızlı yayıldığı konusunda uyarıda 
bulunmuştur (Öztürk, 2009).
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Şekil 1. Enfeksiyonların değişen epidemiyolojisinin önemli nedenleri 

Kaynak: (Öztürk, 2008)

Enfeksiyonlar kapsam, saha ve sıklık açısından hızla değişmektedir; insan ve 
hayvan hareketleri, seyahatler, göçler bu değişimin dünyaya hızla yayılma-
sına neden olmaktadır (Öztürk, 2009). Gerçekten de COVID-19 salgınında 
uluslararası seyahatlerin ve ilişkilerin önemli etkisi nedeniyle ülkeler ilk erken 
önlemler olarak seyahat kısıtlamalarına baş vurmuş ve ardından sınırların ka-
panması gündeme gelmiştir. Ülkemizde benzer önlemleri erkenden almıştır.  

Enfeksiyon hastalıkların toplumda ve sağlık kuruluşlarında potansiyel olarak 
artarak devam edecek olması, hatta günümüzde COVID-19 örneğinde görül-
düğü gibi büyük salgınlar ve pandemiler oluşturma potansiyeli nedeniyle bu 
konuda ulusal ve küresel düzeyde gerekli politikaların oluşturulması, bu çer-
çevede değişik alanlarda ciddi önlemler alınması, konuyla ilgili araştırmaların 
ve yenilikçi çalışmaların desteklenmesi gerekmektedir (Öztürk, 2009; Igoe ve 
Chadwick, 2020).   

Salgın ve Diğer Yaygın Enfeksiyonlar İçin Yapılması Gerekenler
Yaklaşık 6 aydır etkisini devam ettiren COVID-19 pandemisi, halk sağlığının 
enfeksiyon hastalıkları açısından potansiyel olarak küresel bir tehdit altında 
olduğunu ortaya koymuştur. Yukarıda özetle ele alınan nedenlerle enfeksiyon-
ların değişen epidemiyolojisi, salgınların artması ve bazı salgınların pandemi-
ye dönüşme riskini artırmaktadır. Bu nedenle ülkeler ulusal politikalarında 
salgınla mücadeleye önem vermeli, dünya ülkeleri küreselleşen enfeksiyon 
hastalıkları sorunlarıyla (antimikrobiyal direnç, sağlık hizmeti ilişkili enfeksi-
yonlar, pandemiler vd) mücadele için sürekli iş birliğini sağlayacak mekaniz-
maları artırmalı ve güçlendirmelidir. Bu amaçla yakın, orta ve uzun vadede 
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salgınlarla mücadele politikaları ve bu politikaları hayata geçirecek faaliyet 
önerilerini aşağıda değişik başlıklar altında özetleyeceğiz. 

Öncelikle salgınların ülke çapında çok yönlü ve yaygın etkilerini ve hatta ulus-
lararası alanda da stratejik önemi artan sağlığın ilişkileri etkilemesini dikkate 
alarak belirlenecek politikalar, ülke yönetiminde en üst düzeyde ele alınmalı 
ve ilgili kurumlar arasında eşgüdümü esas almalıdır.

Ulusal “Enfeksiyon Hastalıkları ve Salgınlar Enstitüsü” Kurulması
Ülkemizde kurulmuş TÜSEB (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı) bünye-
sinde çok acilen bir “Enfeksiyon Hastalıkları ve Salgınlar Enstitüsü” oluştu-
rulmalıdır. Kurulacak enstitüde uygun fiziksel alt yapı, modern araç ve ge-
reçle donanmış ileri referans laboratuvarlar kurulmalı ve ülkenin en yetkin 
bilim ve araştırma insanları multidisipliner bir yapıda bu enstitüde bir araya 
getirilmelidir. Bu enstitüde moleküler mikrobiyologlar, virologlar, enfeksiyon 
hastalıkları uzmanları, halk sağlığı uzmanları ve epidemiyologlar, biyoinfor-
matikçiler, parazitologlar, biyomedikal mühendisler ve diğer ilgili uzmanlar 
görev almalıdır. 

İlgili enstitü ülkedeki epidemik hastalıklar (toplum kökenli ve sağlık hizmeti 
ilişkili) ve olası salgınlar/pandemiler için tanı (immunolojik (antikor/antijen), 
moleküler, kültür (viral vb.), ileri moleküler analizler (tüm genom analizi, fi-
logenetik inceleme vb), aşı çalışmaları, antimikrobik madde geliştirme çalış-
maları, biyolojik savaş tehdidini izleme ve tespit ile küresel ısınma ve iklim 
değişimlerinin artıracağı bulaşıcı hastalıklar konusunda ileri düzeyde çalışma-
lar  yapmalıdır (Öztürk, 2009). Bu enstitü aşı üretim çalışmalarına da ağırlık 
vermeli, değişik üretim teknik ve teknolojilerini kullanabilecek fiziki yapı, tek-
nik donanım ve insan gücüne öncelikle kavuşmalıdır.

Türkiye olarak, belli adımların atıldığı ve değişik çalışmaların yapıldığı aşı 
üretimi konusu salgın hastalıklar açısından çok büyük öneme sahiptir. Günü-
müzde stratejik bir ürün olan aşı üretimi konusunu ülke olarak nihai çözü-
me kavuşturmak zorundayız. Aşı üretimine kâr-zarar açısından değil, millet 
ve ülkenin geleceği açısından bakılmalı, aşıyla önlenebilir hastalıklarla halk 
sağlığına yapılan çok önemli katkılarla birlikte olası biyolojik savaş tehdidinde 
aşıların hayatî olabilecek potansiyel koruyucu rolleri üzerinde düşünülmelidir. 
Şu anda değişik çalışmaların yürütüldüğü bazı aşıların sürekli üretimi, ülke 
içinde kullanılması ve mümkünse ihracı sağlanarak konuyla ilgili farkındalık 
artırılmalıdır. Aşı üretimi konusunda gerekli durumlarda uluslararası iş birlik-
leri yararlı olabilir. 

Aşı dışında antimikrobik ilaç üretimi eş zamanlı düşünülmeli, ülkenin yeni 
moleküller sentez edebilme, var olan ilaçların ülke içinde hızla üretimini ve 
temin yollarını belirleme politikası geliştirilmelidir. Bu amaçla da uluslarara-
sı ortaklıklar geliştirilmesi faydalı olacaktır. Bu enstitü ayrıca enfeksiyonların 
toplumda ve sağlık kuruluşlarında önlenmesi için inovasyon çalışmaları da 
yapmalıdır. 
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Hava Yolu ile Bulaşmaları Önlemek İçin İklimlendirme Çalışmaları
Pandemik salgınların büyük çoğunluğunun solunum yolundan olduğunu dik-
kate alarak, havalandırma/iklimlendirme sistemlerine önem veren, yenilikçi 
yaklaşımlara destek veren politikalara ihtiyaç vardır. Özellikle damlacık ve 
damlacık çekirdeği (airborne) bulaşmalarını önleyecek hastane (poliklinik/ kli-
nik, ameliyathane, yoğun bakım vb.) havalandırma sistemleri, Alışveriş Mer-
kezleri (AVM), huzur evleri, engelli bakım birimleri, diğer kalabalık topluluk-
ların toplandığı yerler, toplum hizmeti sunan kuruluşlarda hava ile bulaşmayı 
önleme sistemleri uygun ve ihtiyacı karşılayacak şekilde kurulmalı, bakımları 
düzenli yapılmalı, inovatif bir anlayışla bu alanda yenilikler konusunda çalış-
maya devam edilmelidir. Havalandırma sistemlerinin yapım projesinden itiba-
ren kullanım ve bakım dönemleri de düşünülmeli, sürdürülebilirlik açısından 
enerji tüketimi, filtre değişimi ve diğer teknik hususlar ve maliyetleri hesaba 
katılmalıdır. 

Bu konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ilgili kuruluşlarla eş güdüm halinde 
çalışmalı, havalandırma konusunda standartları belirlemeli, bu standartların 
sürekli iyi yönde gelişimini sağlayacak AR-GE çalışmaları, üniversite-sanayi iş 
birliği ile sürekli hale getirilmeli, bu maksatla gerekli politikalar belirlenme-
lidir. 

Kaliteli Kişisel Koruyucu Ekipmanlarla İlgili Çalışmalar
Kişisel koruyucu ekipmanların yenilikçi anlayışlarla üretimini önemseyen po-
litikalar bu kapsamda önemli konulardan biridir. Kişisel koruyucu ekipman-
ların başta sağlık personeli olmak üzere, salgınlarda yaygın toplumsal bir ih-
tiyaç haline dönüştüğü bu  pandemi sürecinde net olarak görülmüştür. Pek 
çok ülkede maske ve diğer kişisel koruyucu ekipmanın temininde aksamalar 
yaşanmıştır. Bu alanda belirlenmiş standartlara göre üretimin sağlanması, bu 
kapsamda inovasyonlarla sürekli  gelişime önem vermeyi sağlayacak bir sağlık 
politikası önemlidir.

Olası salgınlarda en sık kullanılacak malzemelerin (cerrahi, N95/99 ve eşde-
ğeri maskeler, siperlik, gözlük, su geçirmez önlük, tulum vb.) belirlenen stan-
dartlarda üretilmesi teşvik edilmelidir. Malzemelerin standartlarını denetle-
yecek, validasyon yapacak sistem kurulmalıdır. N95 ve eşdeğeri maskelerin 
kurumlarda uyum testini yapacak alt yapı oluşturulmalıdır. Olası salgın planla-
malarında ulusal ihtiyacın karşılanması güvence altına alınmalı, üretim kapa-
sitesi belirlenmesinde ihracat ve uluslararası yardım durumu planlanmalıdır. 
Kişisel koruyucu ekipmanlar konusunda Ar-Ge ve yenilikçi çalışmalar ihmal 
edilmemelidir.

Tıbbi Cihaz Üretimi
Bir diğer önemli Ar-Ge ve üretim alanı salgınlarda kullanılacak tıbbi cihazlar-
dır. Bu kapsamda laboratuvar tanı ve araştırma cihazları (moleküler/immuolo-
jik vd tanı ve araştırma), solunum destek cihazları (ventilatörler vd) standart-
larını denetleyecek, validasyon yapacak sistem kurulmalı, Ar-Ge ve yenilikçi 
üretim anlayışla bu alanda da ihtiyacı karşılayabilecek çalışmalar yapılmalıdır. 



Küresel Salgının Anatomisi: İnsan ve Toplumun Geleceği

92

Ulusal Pandemi Planlarının Her Yıl Güncellenmesi ve Diğer Uygulamalar
Ülkemizde uzun yıllardır devam ettirilen Ulusal Pandemi Planı, griple birlikte 
potansiyel pandemi etkenlerini de kapsayacak şekilde genişletilmeli, her yıl 
ilgili bilim/danışma kurulu tarafından güncellenmeli, uygulamalar iller düze-
yinde   denetimli şekilde uygulanmalıdır. Sağlık yönetim sisteminde hastane 
merkezli yaklaşımlar ile koruyucu hekimliğe ve kamucu sağlık anlayışına daha 
çok ağırlık verilmelidir. 

COVID-19 salgını esnasında özel hastanelerin sürece büyük destek vermesi 
durumu irdelenmeli, bu hastanelerin bundan sonraki salgınlarda da rol alma-
sını sağlayan politikalar geliştirilmeli ve ilgili hastanelerin yapılanması uygun 
hale getirilmelidir. Başarılı çocuk aşılaması gibi ulusal erişkin aşılama progra-
mı yaygınlaştırılmalı, aşı karşıtı faaliyetlerin olumsuz etkisini önleyecek çalış-
malar yapılmalıdır. 

Tek Sağlık Politikasının Geliştirilmesi ve Uygulanması
“Tek Sağlık”; insanlar, hayvanlar ve çevre için en uygun sağlık sonuçlarını 
elde etmek için yerel, ulusal ve küresel düzeyde iş birliği yapan birçok disipli-
nin ortak çabası olarak tanımlanabilir. Tek Sağlık anlayışının çerçevesinde gi-
derek genişleme olsa da zoonotik hastalıklar kilit sorun olmaya devam etmek-
tedir. Zoonotik hastalıkların dinamiğini anlamak, entegre izleme sistemleri 
uygulamak ve önleyici stratejiler geliştirmek Tek Sağlık’ın en önemli hedefleri 
arasındadır (Amuasi vd., 2020; Trilla, 2020; Falkenberg, 2020).

Tek sağlık anlayışı ile ilgili Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve di-
ğer bakanlıklarla   multidisipliner bir çalışma temel anlayış olmalıdır. Yıllardır 
zoonotik hastalıkların, yani hayvanlardan insanlara veya insanlardan hayvan-
lara bulaşan enfeksiyonların neden olduğu pandemik risk konusunda uyarılar 
yapılmaya devam edilmektedir. İnsanlardaki bulaşıcı hastalıkların %50-60’ının 
zoonozlar olduğunu dikkate aldığımızda bu uyarının ne kadar yerinde olduğu 
görülmektedir (Öztürk, 2008; Falkenberg, 2020, Şeker vd., 2020). Zoonotik 
hastalıkların, genellikle yaban hayatı popülasyonlarında ortaya çıktığı ve insan 
topluluklarına bulaşmadan önce çiftlik hayvanlarının ara konak olduğu hatır-
lanmalıdır. Bu amaçla salgın durumlarında daha hızlı yanıt vermeyi sağlayan 
entegre izleme sistemlerinin geliştirilmesi gereklidir. İnsanlar, çiftlik hayvan-
larını ve vahşi yaşamı entegre bir sistemde izleyerek toplanan veriler birleşti-
rerek salgınlarını daha iyi tanımlayıp ve daha hızlı yanıt vermek imkânı artar. 
Bu amaçla, insan, hayvan ve çevre sağlığına odaklanan bir Tek Sağlık yakla-
şımı politikaları ulusal düzeyde benimsenmeli, aynı zamanda bu kapsamda 
uluslararası ilişikiler de geliştirilmelidir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dünya 
Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 
arasında imzalanan, zoonotik hastalıkları ve bunların ekonomik, sosyal ve sağ-
lık üzerindeki etkilerini önlemeyi ve yönetmeyi amaçlayan “Üçlü İş birliği An-
laşması”nın gereklerine uyulmalı ve bu konuda yapılan çalışmalar süreklilik 
arz etmelidir.  Zoonotik hastalıkların salgınlar sonrası ortadan kalkmayacağı 
bir gerçektir. Bu amaçla bir sonraki salgının ne zaman ve nerede ortaya çıka-
cağı ve etkili erken uyarı sistemlerini nasıl kurulacağı ve hızlı müdahale strate-
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jilerinin nasıl geliştirileceği konusu araştırılmalı ve bu amaçla da uluslararası iş 
birlikleri sağlanmalıdır (Falkenberg, 2020; Trilla, 2020).

İnsan, hayvan ve çevre sağlığını birbiriyle yakından bağlantılı ve birbirine ba-
ğımlı olarak tanımlayan Tek Sağlık kavramına, akademik dünyada daha çok 
gündemde olmalı, müfredatlarda konuya gereken ağırlık verilmelidir. İlgili 
bilimler arasında yakın iş birliği sağlanmalı, akademide ortak araştırmalar yü-
rütülmelidir. Tek Sağlık kavramının uygulanmasında oluşabilecek sektörler 
arası çatışmalar, fon eksikliği ve güç dengesizliklerini önleyecek politikalara 
ihtiyaç vardır (Falkenberg, 2020). Dünyada biyolojik çeşitliliğin bir denge için-
de korunmasının calı yaşamına önem verme dışında bilinen veya henüz bi-
linmeyen yararları mevcuttur. Zoonotik hastalık salgınlarının artmasının ana 
nedeni, insanlar ve hayvanlar arasında her zamankinden daha yakın temastır. 
İnsan nüfusunun büyümesi ve küresel ekonomik gelişme gıdalarda, özellikle 
hayvansal proteinlerde artan bir talebe neden olmaktadır ve bu da daha yoğun 
bir çiftçiliğe yol açmaktadır. Diğer nedenler, insan yerleşmelerinin ve tarım 
alanlarının genişlemesi ve değişik kaynakların çıkarılmasıdır. Tüm bu senaryo-
larda, insanlar vahşi hayvanların doğal yaşam alanlarına girerek yaban hayatı, 
hayvancılık ve insanlar arasındaki teması arttırmaktadır. Doğal ekosistemleri 
ve habitatları yok edildiğinde, yiyecek arayan vahşi hayvanlar insan yerleşim-
lerine daha yakın yaşamaya zorlanmaktadır. Bu hayvanların avlanması, bunla-
rın yenilmesi ve değişik ürünlerinden istifade edilmesi süreçlerinde zoonotik 
hastalıklar insanlara bulaşmaktadır. Canlı hayvanların, hayvansal ürünlerin 
ve malların sınırlar ve kıtalar arasında serbestçe taşındığı ve ticareti yapılan 
küreselleşmiş bir dünyada yaşıyoruz (Qian vd., 2020; Falkenberg, 2020). Çin 
Wuhan’da yaban hayvanlarının satıldığı pazar COVID-19 ilk olgularıyla ilişki-
lendirilmiştir. Daha sonra bu ilişki konusunda çelişkili veriler ortaya konmakla 
birlikte zoonotik hastalıkların bu ve benzeri yaban hayvanlarının satışının ya-
pıldığı yerlerin potansiyel salgın kaynağı olma riski haliyle yüksektir. 

Bu çerçevede sorunların dünya genelinde çözülmesi önemlidir. Doğal hayata 
müdahalenin dünya genelinde önlenmesi gerekir. Doğal hayata müdahale ile 
avlanan hayvanların ticaretinin yapıldığı pazarlara dünyanın hiçbir ülkesinde 
izin verilmemeli, DSÖ böyle pazarların varlığını sürekli denetlemelidir. Haliy-
le yaban hayvanların yaşam alanlarına müdahale ederek onları avlayan veya 
pazarlarda satanların ekonomik kayba uğramasının veya ihtiyaç duydukları 
gıdanın temin edilmesinin mekanizmaları da sağlanmalıdır. Bu sağlanmadan 
yapılacak bir yasaklama, sürecin kanun dışı kaçak yollarla/karaborsayla sürü-
dürülmesine neden olacaktır. Düşük gelirli ülkelerde enfeksiyonların/salgın-
ların daha büyük sorunlara yol açtığı gerçeğinden hareketle dünyada daha 
adil bir gelir dağılımının salgınların önlenmesinde olumlu etkilerinin olacağı 
açıktır (Qian vd., 2020). 

Mevcut COVID-19 salgını, zoonotik hastalıkların, salgını erken teşhis etmenin 
ve küresel erken uyarı sistemleri geliştirmenin önemini göstermiştir. Zoonotik 
bir hastalığın salgın haline gelmesini önlemenin tek yolu budur. Tek Sağlık 
yaklaşımı zoonotik hastalıkların dinamiği üzerine bütünleşik, disiplinler arası 
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bir bakış açısı sunar ve kritik göstergeleri belirlememize ve önleyici stratejiler 
geliştirmemize olanak tanır. Ayrıca günümüzde tarım alanlarını tahrip ederek 
“patolojik” bir hızla gelişen kentleşme politikalarının yanlışlığı ve yıkıcılığına 
karşı da Tek Sağlık çerçevesinde çözüm aranabilir. Gıda güvenliği, güvenli su 
temini, hijyen, halk sağlığı, sağlık sistemleri, toplum ilişkileri de bu kapsamda 
entegre edilip sinerji oluşturulabilir (Qian vd., 2020; Falkenberg, 2020).  Bu 
nedenle, bir sonraki zoonotik hastalıkları tanımlamak ve bunlarla savaşmak 
için dünyayı daha iyi hazırlamak için Tek Sağlık konsepti yerel, ulusal ve küre-
sel düzeyde daha hızlı bir şekilde kabul edilmeli ve uygulanmalıdır.

DSÖ ve Diğer Uluslararası Kuruluşlarla İlişkilerin Devam Ettirilmesi ve 
Geliştirilmesi
DSÖ, ECDC vb. uluslararası kuruluşlarla ilişkileri sürdürmek ve geliştirmek 
gelecekteki olası salgınlara hazırlık için önemlidir. Türkiye, olarak DSÖ’de 
daha etkin olunabilecek çalışmalara öncelik verilmelidir. Özellikle DSÖ’nün 
salgın tehdidi durumlarını daha hızlı şekilde değerlendirmesi ve sürece daha 
aktif şekilde katılmasını sağlayacak politikalara ihtiyaç vardır. DSÖ bu salgın 
ve önceki salgınlarda değişik suçlamalara muhatap olmuştur. Bu suçlamaların 
bir kısmı doğru olabilir. Ancak, günümüz dünyasında salgınlar/pandemiler 
ancak küresel düzeyde bir iş birliği ile sağlanabilir. DSÖ nün eksikliklerini/
yanlışlıklarını gidererek salgınlarda uluslararası liderliği yapabilmesi sağlan-
malıdır. Özellikle biyolojik savaş/terör konusunu dünya genelinde takip ede-
cek, denetleyecek bir görevi de DSÖ şeffaf bir şekilde yerine getirmelidir. 

DSÖ, bir ülkedeki salgınları erken dönemde tespit edecek erken uyarı sistem-
leri üzerinde çalışmalı, salgın riskli durumları analiz edip, uluslararası yayı-
lım riski taşıyan salgınları proaktif kontrol etmede ilgili ülkelere destek olacak 
ekipler kurmalı ve destek sağlamalıdır (Qian vd., 2020). Salgın görülen ülkede 
salgının yeterince kontrol etmeye çalışılmalı, dünyanın geri kalanıyla gerçek 
ve güncellenmiş veriler, ilerlemeler, şüpheler ve sorunlar açıkça paylaşılmalı-
dır. Bu şeffaflığı sağlayacak politikalar uluslararası ortak bir anlayışla geliştiril-
melidir (Trilla, 2020).

Tıp ve Diğer Sağlık Bilim Alanlarında Salgın Eğitimlerine Ağırlık Verilmesi
Enfeksiyon hastalıkları ve salgınlar eğitimi uygulamalı şekilde tıp, eczacılık, diş 
hekimliği, hemşirelik vd sağlık bilimlerinde bilgi, beceri ve tutum kazandıra-
cak şekilde yüksek kaliteli bir eğitim verilmeli; bu konuda mezuniyet öncesi ve 
sonrasında disiplinler arası ilişki sağlanmalı ve konu mezuniyet sonrası eğiti-
min ana konularından biri olmalıdır. Sağlık bilimlerinde lisansüstü eğitimde 
salgınlara yönelik konulara ağırlık verilmelidir. Yeterli sayıda salgın epidemi-
yoloji uzmanı yetiştirilmelidir. 

Sağlık Dışı Alanlarda Salgın Sürecinin Yönetimine Hazırlık
Eğitim, ekonomi ve diğer sektörlerde COVID-19 salgının etkileri göz önüne 
alınarak daima hazırlıklı olunması gereken konularda (uzaktan eğitim, evden 
çalışma vb.) hazır oluş yeterlilik takibi ilgili kurumlarca yapılmalıdır. Salgın-
larda/pandemilerde evde kalmanın oluşturduğu olumsuzlukları (hareketsizlik, 
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psikolojik rahatsızlıklar, hastalığa yakalanma korkusu/paniği, fiziksel temas 
eksikliğinin doğurduğu sosyal yaşantı bozukluğu vb.) giderecek çalışmalar ya-
pılmalı, evde kalma döneminde yaşlıları da kapsayacak şekilde düzenli fiziksel 
aktivitelerin neler olacağı ve nasıl yapılacağı görsel ve yazılı şekilde hazırlan-
malıdır WHO, 2020;  Wang vd., 2020).

Evden çalışma, geçici işsizlik, işten çıkarmalar gibi ekonomik sorunları güven-
ce altına alacak politikalara ihtiyaç vardır. Salgın dönemlerinde evde yapıla-
bilecek üretimlere yönelik hazırlıklar yapılmalı, bu amaçla özellikle işsiz ke-
sim desteklenmelidir. Ekonomi politikalarında salgın ve afetlere mutlaka yer 
verilmeli, bütçelerde bu konu yer almalı, salgın ve pandemilerde ekonomik 
tedbirlerin proaktif olarak alınmasını sağlayacak politikalar belirlenmelidir. 
Bu kapsamda oluşabilecek anlaşmazlıklar konusunda hukuki hazırlıklar da ya-
pılmalıdır. 

Salgın başlangıcı anı ve sonrası görsel ve yazılı basının olumsuzluklara neden 
olan haberleri ve değişik programları takip edilip, basın yayın özgürlüğünü 
zedelemeden, ikna ile yarar sağlayacak bir duruma getirilmelidir. Salgınlar 
konusunda toplumda sağlık okur yazarlığı artırılmalı; yazılı ve görsel medyada 
görev yapanların salgınlar konusunda farkındalığını artıran eğitimler alması 
sağlanmalıdır. Salgın/pandemi tehdidi öncesi ve salgın döneminde yazılı ve 
görsel medyada konunun odağından sapması önlenmelidir. 

Sonuç
Sonuç olarak dünyayı, sağlık, ekonomi, sosyal yaşam, uluslararası ilişkiler başta 
olmak üzere pek çok yönden etkileyen COVID 19 salgını halen devam etmek-
tedir. Bu salgınla birlikte olası diğer salgınlara ülke olarak her yönden hazır-
lıklı olmak için sağlık, eğitim, ekonomi, tarım ve hayvancılık başta olmak üzere 
sorunlu alanlarda çalışmalar sürekli hale getirilmelidir. Güvenli gıda üretimi, 
su kaynaklarının korunması ve güvenli su temini,  ekonomik kalkınma, geçim 
kaynaklarının çeşitlenmesi ve adil gelir dağılımı, ekosistemlerin bütünlüğü ve 
sağlık arasındaki karşılıklı ilişkiler, kapsamlı ve bütüncül bir yaklaşım ile  siste-
mik, entegre sağlık politikaları ve stratejileri için uygun politikaların hazırla-
nıp uygulanması gerekmektedir.
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