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ÖNSÖZ 
 
 
Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu, 2005 yılında gönüllülük esasıyla 
bürokrat, iş insanları ve akademisyenlerimizle bir araya gelerek toplumun 
refahına katkı sağlama amacıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Sosyal 
konularda farkındalık yaratarak, yerel, ulusal veya uluslararası kalkınmayı 
desteklemek amacıyla eğitim, sağlık, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda 
çeşitli çalışmalarına devam etmektedir. Ülkemiz adına kapsayıcı ve destekleyici 
faaliyetler ile katma değer yaratmak en önemli vizyonumuzdur. Aynı zamanda 
ülkemizin ve dünyanın karşılaştığı problemler karşısında, alanında uzman 
akademisyenlerimizle konuları ele almak için çalıştaylar düzenliyor, buradan 
çıkan sonuçları da kitap haline dönüştürüyoruz. Böylelikle değerli 
akademisyenlerimizin görüşlerini ilgili yerlere ulaştırmış oluyoruz.  Yine bu 
çalıştayımızda dünyanın son dönemdeki en büyük problemi COVİD-19’u ele aldık. 
Amacımız; COVİD-19’u sosyal, sağlık, ekonomik, psikolojik, iletişim gibi her 
açıdan ele aldığımız bu çalıştayın, ilgili makamlara yardımcı bir kılavuz 
olabilmesidir. 
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ÖNSÖZ 
 

Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu (TÜMBİFED) ülkemizin ve 

toplumumuzun önemli sorunlarına çözüm önerileri getirebilmek adına projeler 

yapan bir sivil toplum kuruluşudur. Bünyesine birçok dernek  ve  üye  

katılımlarıyla güçlenen TÜMBİFED, Türkiye’nin her bölgesinden değerli üyeleriyle 

yeni projeler ve fikirler ortaya  koyuyor. Federasyon bünyesinde bulunan 34 

ulusal ve uluslararası komisyonların başkanları ve üyeleri kendi alanlarında 

başarılar elde etmiş, ilgi ve becerileriyle ülkemize faydalı projeler ve yorumlar 

katmış isimlerdir. TÜMBİFED, tüm bu bileşenlerle birlikte sevgiyi, saygıyı, 

dayanışmayı, çalışmayı, öğrenmeyi ve öğretmeyi amaç edinmiş bir 

federasyondur.  Bu amaçla, Ülkemizin gelişmesinde ve sorunlara yönelik çalışma 

yapan ve yapacak olanların bir araya gelmelerini sağlamak en büyük amacımızdır.  

Son dönemde ülkemizin ve dünyanın karşılaştığı en büyük problemlerden bir 

tanesi COVİD-19’dur. Biz de federasyon olarak bu problem karşısında bir STK 

olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Bu amaçla birbirinden 

değerli akademisyenlerimizde bir araya gelerek COVİD-19’u çok farklı açılardan 

ele aldık. Buradan çıkan bilgilerle oluşturulan bu kitabın tüm ülkemiz adına hayırlı 

olmasını diliyorum. 

 

Mehmet Hüsrev 
TÜMBİFED Genel Başkanı 
 

   



 
 

  



 
 

 

 
 

1.BÖLÜM 
 
 
 
 
 
 
CEVDET AKAY 
TÜMBİKON GENEL BAŞKANI 
 
TÜMBİAD ile başlayan TÜMBİFED ve TÜMBİKON ile devam eden bir yapı 
içerisinde, akademik camia bizim için çok önemli. Gerçekten bürokrat, iş insanı 
ve akademik camianın bir araya geldiği bir yapı. En önemli gücümüzün de ben 
değerli hocalarımız olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla burada çok verimli bir 
şekilde pendeminin çok çeşitli açılardan değerlendirileceğine inanıyorum. 
Desteklerinden dolayı Can Çobanoğlu’na TÜMBİFED Genel Başkanı Mehmet 
Hüsrev’e ve Genel sekreterimiz Arif Ekşi’ye teşekkür ediyorum. TÜMBİFED ve 
TÜMBİKON yapısı içerisindeki Ulusal ve Uluslararası Sosyal Ekonomik Strateji 
Merkezi gerçekten çok çok önemli. Başkanlığını da Can Çobanoğlu başarıyla 
yönetiyor. İlk toplantımız ‘İklim Zirvesi’ydi. Her ay bu toplantılarımızı devam 
ettirmek ve ülkenin sorunlarına değinmek istiyoruz. Bu vesileyle buradaki 
toplantıda da desteklerinden dolayı öncelikle hocalarıma ve herkese 
teşekkürlerimi iletiyorum. Pandemide en çok teşekkürü hak eden, İstanbul 
özelinde İl Sağlık Müdürümüz Kemal Memişoğlu’na ve Türkiye’deki tüm sağlık 
çalışanlarına buradan teşekkür ediyorum. Herkese saygı ve selamlarımı 
iletiyorum. 
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MEHMET HÜSREV 
TÜMBİFED GENEL BAŞKANI 
 
Tüm katılımcıları saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün pandemi öncesi ve 
sonrasını kapsayan süreci değerlendireceğimiz bir çalıştay söz konusudur. Biz de 
federasyon ve konfederasyon olarak birliktelik sağladık. Bu birlikteliğimizin, bu 
sunumların ve bu bilgi paylaşımının öncelikle şahsımıza, ülkemize ve insanlığa 
hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çok önemli bir süreçten geçtik, geçiyoruz. 
COVİD-19 virüsüne dayalı pandemi süreci. Bir sivil toplum kuruluşu başkanı 
olarak ben olaya kısaca sosyolojik olarak değinmek istiyorum. Pandeminin bize 
verdiği mesajlardan bahsetmek istiyorum. Bunun üç boyutu vardır; İlki, pandemi 
öncesi proaktif yaklaşım; yani önleyici yaklaşımlardır. Artık biz Türk insanı olarak, 
insanlık olarak, önleyici, düzeltici yaklaşımları hafızamızın, hayat tarzımızın bir 
parçası olmasının önemini müşahede ettim. Ondan sonraki aşama, kriz yönetimi. 
Gerçekten insanlık olarak çok önemli süreçlerden geçtik; korktuk, ürktük, krizler 
yaşadık. Ve bunları yönetmesini öğrendik. Bunu da bundan sonra yaşayacağımız 
muadil konulara yansıtabilmenin öneminin altını çizmek istiyorum. Son aşama ise 
planlama. Artık şunu da öğrendik pandemi de: Bizim stratejik planlama 
yapmamız gerekiyor. Her şeyi planlamamız gerekiyor. Planlamanın önemini 
kavradık. Bu bize pandeminin kazandırdıklarıdır. Bir de şunun altını çizmek 
istiyorum. Elbette sağlığımız çok önemli. Bundan dolayıdır ki çok güçlü bir 
medikal sektörü oluştu. Medikal sektörüne iş dünyamızın önem arz ettiği ve 
dünyada bu konuda  küresel aktör olmanın önemi aşikar olmuştur. İş dünyamızın 
da bu olaya kanalize olmaya davet ediyorum. Bizim sadece ulusal bazda değil 
küresel bazlı bir aktör olmamızda hiçbir engel yoktur.  
Tabi pandeminin bize kazandırdığı başka bir konu da ‘mobil’ olabilmek. Mobil 
olmayı başarabilmek için iş dünyamızın bu konuya odaklanması gerekiyor. Son 
olarak  
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CAN ÇOBANOĞLU 
ULUSAL VE ULUSLARARASI SOSYAL EKONOMİK STRATEJİ ARAŞTIRMA MERKEZİ 
BAŞKANI 
 
Burada çalıştayımıza katkıda bulunan herkese Strateji merkezimiz, federasyon ve 
konfederasyonumuz adına teşekkür ediyorum. Önemli konuları tartışıp ülkemize 
faydalı hale getirmek adına bu çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Pandemiyi ele 
alacağız. Pandemiyle ilgili hayatımızda neler oldu? Nereye doğru gidiyoruz? Bu 
konuları ele alacağız. Bunu sahada yaşayanlar ve masa başında planlayanlar bir 
arada olsun istedik. Bu işin tam ortasında olan, bu işin emekçisi olan, bu süreçte 
hayatı pahasına mücadele eden, hocalarımız, doktorlarımız da bu çalıştayda yer 
alıyor. Bu dönemde adeta bir Kurtuluş Savaşı’nın bir neferi gibi toplum adına 
inanılmaz işler yapıyorlar. Bizim gönlümüzde çok önemli yerleri var. Toplumun 
gönlünde de öyle olmasını temenni ediyoruz. Burada onlarında hayatını 
kolaylaştıracak tedbirler acaba ne olmalıyı da burada tartışacağız. Çeşitli 
bölümlerden, birimlerden, sektörlerden siyasilerimiz, hocalarımız burada bizi 
bilgilendirecek. Hepimizce malum 2019 yılının Eylül ayında, ‘’Bu dünyada bir 
şeyler oluyor’’ diye başladığımız ve çok da anlamlandıramadığımız yepyeni bir 
virüsle karşı karşıya kaldık. Kimimiz mikrop dedi, kimimiz virüs dedi, kimimiz 
mikroorganizmalarla izah etmeye çalıştı.  
 
İlk olarak bu virüs İtalya’da daha ağırlıklı oldu. İtalya’da çok sayıda Çinli’nin 
yaşadığı bir bölge var. İtalya’dan İngiltere’ye oradan Türkiye ve kıta Avrupa’sında 
yayıldığı söylenilen, çıkış sebebi hala tartışılan, içinde ekonomik kaygıları da 
beraberinde getiren, komplo teorisi veya gerçek teorilerle tartışılan, aynı 
zamanda biyolojik savaş olduğu iddia edilen derya deniz bir şeyin içerisindeyiz.  
Ve elle dokunamıyoruz, anlayamıyoruz, konuşamıyoruz. Ama insanlık adına 
dünyamızı yepyeni bir değişime, yepyeni bir döneme adım attığımız bir süreci 
balattı, bu gözle göremediğimiz ve görülmesi mümkün olmayan küçücük şey.  
 
Burada milyonlarca insanı ve hayatını etkileyen bir virüsten bahsediyoruz. Bu 
virüs bize yeni bir hayat penceresi açtı. Hibrit bir hayata geçtik. Dijital olalım 
diyorduk ancak dijitalliğin de ne olduğunu tam bilmiyorduk. İlk defa yüz yüze 
görüşmelerin, toplantıların, temasların olmadığı dijital görüşme programlarıyla 
tanıştık. Halbuki biz Akdeniz ve Ortadoğu coğrafyası insanı olarak dokunarak ve 
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göz temasıyla konuşmayı severiz. Ama ekranların arkasında birileriyle 
konuşmaya başladık. Bu sadece toplantılarımızda mı oldu? Hayır. Hastaneye 
gidişlerimizden tutun spor yapışımıza kadar hayatımızın her noktasına dokunan 
bir duruma dönüştü. Ama şu bir gerçek. Biz bu durumla yaşayacağız. Belli ki biz 
yeni bir dünyaya adım atıyoruz. İşte bu yeni dünyaya adım atarken sivil toplum 
kuruluşlarımızın da bu işin içerisinde olup, değerlendirmeler yapması gerekiyor. 
Elimizden geldiğince de ülkemize, milletimize bu konuda katkı verecek çalışmalar 
yapma zorunluluğu olduğunu hissettik. Bu yüzden bu çalıştayımızı 
gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle bu işlerin başlangıcında çok emeği olan Hasan 
Ekşi beyi de buradan rahmetle ve minnetle anıyorum. Tam da bu virüsten 
kaybettiğimiz çok değerli bir büyüğümüzdü. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5 
 

2. BÖLÜM 
 
 
 
PROF. DR. KEMAL MEMİŞOĞLU 
İstanbul İl Sağlık Müdürü 
 
Dünyada neler oluyor neler olmuş bunlardan bahsetmek lazım. Bir kere dünya 

her şeyi tekrar yaşıyor. Ama farklı şekilde tekrar yaşıyor. İnsanlar sanki ilk defa 

yaşıyormuş gibi bir algıyla hareket ediyor. Salgınlar aslında dünyanın kaderinde 

var. Geçmişte var. Ama salgınların çeşitliliği ve yaygınlığı; iletişimin farklılığı, 

insanların davranış yöntemlerine göre değişiyor. Esasında baktığınızda 

1800’lerden 1950’lere kadar dünya salgınlara mücadele etmiş. Toplumsal bir 

bilinç oluşmuş. Ama özellikle aşıları, antibiyotiklerin bulunması, virüsle 

mücadeleyi kolaylaştırdığı için de insanoğlu bunu unuttu aslında. Bir kaç kere 

tehdit oluşmasına rağmen lokalize kalan bir salgın veya ölüm oranları çok düşük 

salgınlarla mücadele ettiği için de farkındalık çok oluşmadı.  

İnsanoğlu son 2 senedir çok korktu. Esasen korkutuldu da biraz. Çünkü 

bilmediğiniz şeyden korkarsınız. İnsanoğlu salgınlarla mücadeleyi bilmiyor. 

Çünkü salgınları unuttu. Bir örnek veriyorum: Bugün Covid’ten ölenlerin sayısı 

dünyada toplam yaklaşık 5 buçuk milyona yaklaştı. Peki dolaşım sistemi 

hastalıklarından senede kaç kişi ölüyor? 20 milyon. Ve son 50 senede dolaşım 

hastalıkları dediğimiz inme olsun, kalp hastalıkları olsun Türkiye’de dahil en 

yüksek birinci ölüm sebebi bu. Ama insanlar salgınla çok meşgul oldukları için 

bunları dile getiremiyoruz.   

Ama salgın da olsa kalp hastalıkları da olsa insanın kendine bakması çok 

önemlidir. Eğer siz bedeninize iyi bakarsanız, beslenmeniz düzgün olursa, 

egzersiz yaparsınız, hastalıklardan koruyucu önlemleri alırsanız, aslında hiçbir 

hastalık yakalanma şanısınız azalır. Belki de insanoğlunun bunun farkına vardığı 

en önemli bir buçuk seneyi yakaladık. 

Bu salgın şu durumu da oluşturdu. İnsanların başkasının dertleriyle dertlenmesi 

gerektiği hususunu öğretmeye başladı. Başkasıyla ilgili empati kurma 

sorumluluğunu da arttıracak bir psikolojiye dönüştü. Çünkü, salgınlar bir kişinin 

kendini korumasıyla yönetilebilecek hastalıklar değil. Salgınlar herkesin kendi 

sorumluluğunu taşıdığı, aynı zamanda başkasına da bulaşmasını engelleyecek 

sorumlulukları taşıması gerektiği bir hastalık türü. Burada toplumsal 

mücadelenin önemli parametrelerden biri olduğu bilinmesi gerek.  
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Salgın Çin’de ilk başladığında dünya biraz gevşek davrandı. Nedeni de şu: 

1.Kendine aşırı özgüven. 2. 2009 ve 2014’te buna benzer bir salgının sadece lokal 

bölgede kalması. 3. Bu kadar hareketliliğin öngörülememesi. Bugün Çin’den 

Türkiye’ye 10 saatte geliyorsunuz. Herkes herkesle irtibatlı. Bundan 100 yıl önce 

olan salgınlarda belli ulaşım yollarını kontrol edebiliyordunuz. Hareketlilik 

sınırlıydı. Öyle olunca insanoğlunun yaşam şeklini de değiştiren bir salgın oldu bu. 

İnsanoğlu bundan 100 yıl önce olduğu gibi lokal yaşamıyor. Öyle olunca insanoğlu 

daha çok korkmaya başladı. Ancak insanoğlu uzun süre korkulu yaşayamaz. En 

önemli gücümüz kafasındaki problemi çözme yeteneğidir.  

Salgın aslında şunu gösterdi ki toplumda iletişimi iyi kurarak salgınları 

yönetebilirsiniz. Yani birinci aşama kapatma değil. Yaklaşık 6-8 ay önce 

Avustralya’da da bilimsel bir yazı yazıldı. Salgının yayılmasını etkileyen en önemli 

unsur, topluma açık ve iletişim ile topluma uyum sağlatmak, ikincisi kapatmak, 

kısıtlamak, yasaklamak. Üçüncüsü diğer unsurlar. Çünkü siz iletişimi iyi 

sağlamazsanız, kapatsanız dahi bu sefer insanlar ailesel toplantılara başlarlar. 

Türkiye’de iletişim konusunda hataların olmadığını söyleyemem. Çünkü 

toplumda sağlık kültürü yüksek olduğu zaman yanlış algılara meyil etmez. Ancak 

Türkiye’de sağlık okuryazarlığının belli bir seviyenin üzerine çıkması belli bir süreç 

gerektirir. Maalesef bu süreç şimdiye kadar olumlu olmadı. Çünkü biz sağlığı 

1950’lerden beri tedavi bazlı algılıyoruz. Esasında koruyucu sağlığı insanlara 

öğretmemiz gerekiyor. Ama bunun oluşması bir süreçtir. Aslında son 20 yılda 

sağlıkta dönüşümle çok yol katettik ama gelecek nesiller bu konuda çok daha 

bilinçli olacaktır. 

Salgınla ilgili ülkelerin de, toplumların da bir imtihanı oldu. Türk toplumu olarak 

çok net söylüyorum. Dünyada salgınla mücadele eden en iyi ülkelerden bir 

tanesiyiz. Maalesef bazı arkadaşlarımız televizyonlara çıkarak bunun tersini 

söyleseler de siyasi ideolojiyi bilimle karıştırmamız gerekiyor. Biz taraftarlıkla 

değil gerçeklerle hareket etmeliyiz. Biz maalesef bu konuda çok iyi bir imtihan 

verdiğimiz söylenemez. Çünkü algıyı negatifleştirmek salgındaki mücadeleyi 

engelleyen en önemli unsur oldu. Bazı şeyleri gidip televizyonda tartışmak 

toplumun sağlıkla ilgili okuryazarlılığı olmayınca bu algıyı negatifleştiriyor.  

Mutasyon tartışılıyor. Toplum mutasyonun ne olduğunu anlamadığı için veya çok 

iyi değerlendiremeyeceği için toplum bu sefer mutasyonun çok tehlikeli 

olduğuna inanmaya başlıyor. Örneğin Hint mutasyonu diyelim. Geçen sene Hint 

mutasyonuna herkes ‘’Eyvah hepimiz öleceğiz’’ diyordu. Hatta bir hekim 

arkadaşım televizyona çıktı. Dedi ki ‘’Hint virüsüne yakalanan ölüyor’’ dedi. Ben 
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de arkadaşı aradım, ‘’Böyle bir bilimsel kanıtın mı var?’’ dedim. ‘’İnsanlar tedbir 

alsın diye söylüyorum’’ dedi. Ee sen insanları korkuturken bu sefer 

inandırıcılığımız kalmayacak. Bu sefer insanlar bilim insanı ne derse desin doğru 

olmadığını düşünecek.  

Ama sağlık çalışanları, sağlık alt yapısı, sağlık hizmet sunumu ve toplumun geneli 

için söylüyorum, aşı dahil uyum konusunda Türkiye çok başarılı. Hiç kimse bunun 

negatif tarafını almasın. Türkiye, ulaşılabilir, üstelikte çok iyi bir sağlık ekibi 

tarafından verilen sağlık hizmeti konusunda çok şanslı. Toplumun bunu 

bilmesinde fayda görüyorum. Toplum bunun farkında veya değil. Ya da buna 

alıştığı için doğal geliyor. Benim eşim şu an da Kanada’da kızım ikinci aşıyı olduğu 

halde bir aydır kartını alamıyor. Çünkü sistemleri kurulmamış. Biz belki de 

bunların tanıtımını veya bilgilendirmesini yeteri kadar yapamıyoruz. Bugün 

İstanbul’da son bir yılda 8 tane hastane devreye aldık. Bunların iki tanesi acil 

durum hastaneleri. 8 bin 500 yatak. Bunu söylediğimiz zaman çok basit geliyor. 

Salgında özellikle yoğun bakım, enfeksiyon, göğüs hastalıkları, dahili branşlar çok 

zorlandılar. Ve bunlar ailesinden uzakta büyük hizmetler verdiler. Aynı zamanda 

da hastaneleri kurdular. Kamuoyu olarak bunlara bu açıdan da bakmamız 

gerekiyor.  

Türkiye esasında sağlıkla ilgili eksikliklerini de gördü. Bilgiyi biliyoruz ama bilginin 

üretimini de yapmamız lazım. ‘’Türk aşısı neden yok?’’ diyoruz. Bilim tarafımıza, 

araştırma tarafımıza biraz daha destek verilmesi gerektiğini gösterdi. Çünkü aşıyı 

kim üretecek? Bilim insanı üretecek. Siz bilim insanını motive etmezseniz aşıyı 

üretemezsiniz. Sağlık teknolojisi bugün hasta yatağı üretmek değil. Solunum 

cihazı üretmektir. Bu solunum cihazı nedir? Teknolojik olarak en zor cihazlardan 

bir tanesi. Peki biz bunu ürettik mi? Evet ürettik. Kaç günde? 40 günde. Hayır 40 

günde değil. 2012’de ilk prototipi üretildi. Peki ne oldu 2012 den sonra da 2020 

ye kadar bekledik? Üreten adamlarla seri üretime geçirecek yatırımcıyı bir araya 

getiremedik. Ne zaman Cumhurbaşkanımız talimat verdi. O zaman 40 günde 

dünyanın en teknolojik cihazını ürettik. Bugün Amerika’nın cihazlarından daha 

teknolojik ve daha da iyi bir cihaz. Biz neden bu zamana kadar bunu üretemedik. 

Bunu tartışmamız lazım. Salgının bize öğrettiği şeylerden bir tanesi de bu. 

Teknolojiyi üretecek zekamız var bilgimiz var. Ama bunu sanayileştirmeye 

geçirecek birlikteliğimiz olmuyor. Türk toplumunun sadece krizlerde değil 

normalde de bir araya gelerek krizleri yönetebilecek alt yapıları kurmamız 

gerektiğini gördük.  



8 
 

Biz ilk olarak havalimanlarında ve sınır kapılarında gerekli kontrolleri yaprak 

virüsün İstanbul’a ve ülkeye girmemesi için elimizden geleni yaptık. 11 Mart 

2020’de ilk vaka çıktı. Korona enfeksiyonun birçok varyantı var. Bazı tipleri 

yıllardır üst solunum yolları enfeksiyonu gribal hastalıklar yapıyor. Korona ilk defa 

rastlanılan bir virüs değil. Ancak bu Korona 19 dediğimiz ayrı suçlunun ilk defa 

Çin’de çıktıktan sonra biz de ilk vaka 11 Mart’ta çıktı. 16 Mart’ta ilk olarak 

Bakırköy’de bir ofis kurarak koordinasyon ekibi kurduk. Bu birim iki ay 24 saat 

orada kaldı. Şuanda gelinen noktada bu salgını elektronik anlamda her saniyesini 

anlık yönetebilir haldeyiz. Ancak bunları tam anlatamadık maalesef. Şu an hangi 

yerde kime ne kadar aşı yapılmış? Kim ne kadar hasta bakmış? Hastalık ve aşı da 

dahil hepsini birebir takip ediyoruz. Türkiye’de dünyaya ihraç edebilecek bir 

marka var. E-nabız. Türkiye belki bunu ilerde ihraç eder. Çünkü hiçbir ülke bunu 

yapamadı.  

3 buçuk pik yaşadık. 4. Piki yaşayıp yaşamayacağımız önümüzdeki ayda belli 

olacak. 1. Pikimiz 11 Mart 2020’de başladı. 14 Nisan 2020’de en tepe noktasına 

ulaştı. Vaka sayısı anlamında. Burada çok şey öğrendik. Salgını yönetebilir hale 

geldik. Herkes bu salgınla nasıl mücadele edilebileceğini ortaya koydu. Kimse 

sokağa çıkmadı. Yapılanlara herkes uyum gösterdi. Hastalar da aciller hariç 

hastanelere başvurmayarak inanılmaz bir mücadele örneği gösterdi. O zaman 

elimizde hiçbir şey yoktu. Ne hastalığı çok iyi biliyorduk ne de elimizde aşı vardı. 

Sonra 1 Haziran’dan itibaren kısıtlamalar azaldı. Temmuz, Ağustos, salgının bittiği 

algısıyla yaşamaya devam ettik. 15 Ekim’den itibaren daha şiddetli bir yükseliş 

trendiyle Kasım’ın ilk haftası bir önceki pikten daha yüksek bir vaka sayısıyla 

karşılaştık. Aynı zamanda yoğun bakım ve ölüm oranları daha fazla oldu. Daha 

sonra vakalar yeniden düşmeye başladı. 2021 Şubat’ın ikinci haftasından itibaren 

yeniden yükselme trendine girerek Nisan’ın ilk haftası tepe noktasına ulaştı. Bu 

üçüncü yükseliş bizim için en zor dönemdi. Çünkü ötelenmiş, bir senedir 

yapılmamış ötelenmiş sağlık taleplerini de yönetmek zorundaydık.  

Ancak şunu ön gördük.  Nisan’ın ikinci haftasından sonra düşüşe geçecek. Çünkü 

geçmişe bakıp trendini görebiliyorsunuz. Özellikle acil durum hastaneleri ve Çam 

ve Sakura Hastanesi’nin de devreye girmesiyle bunu yönetebildik. Üçüncü pikten 

sonra rahatladık. Mayıs ayında da aşıyı yüksek dozda vurmaya başladık. Aşıya da 

talepler iyi oldu aslında. Şu anda İstanbul’da 65 yaş üstü vatandaşların yüzde 95’i 

aşılanmış durumda. Özellikle Biontech aşısının gelmesiyle rahatladık. Şu anda 14 

milyon tek doz Biontech aşısı vurulmuş durumda. Toplam 20 milyona yakın aşı 

yaptık. Aşı olma oranı 15 yaş altı nüfus hariç tek doz için söylüyorum yüzde 75 

oranının üzerinde. Bu esasında başarıdır. Aşıya sanki çok karşıymış gibi bir algı 
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var.  Aşı karşıtlarının propagandası olmasına rağmen bu esasında yüksek bir 

orandır. Bu algı tutmadı.  Aşı sonuçta insanların hayatını kurtarıyor veya 

hastanede daha rahat bir hastalık süreci yaşamalarını sağlıyor. 

Aşı virüsü öldürmüyor. Aşı, insanın savunma mekanizmalarını virüse karşı 

hazırlıklı hale getiriyor. Bunu özellikle dile getiriyorum. Çünkü bazı insanlar ‘’Ben 

aşı oldum, hastalandım’’ mantığıyla hareket ediyorlar. Siz kendinize 

bakmıyorsanız, kilo fazlanız varsa, diyabetiniz varsa, aşı da olanız eğer immün 

sisteminizin buna reaksiyon gösterecek kuvveti yoksa, askeriniz yoksa yani siz 

istediğiniz kadar ona aşı vurun. Hastalanırsınız yine. Ama daha hafif 

geçirebilirsiniz. Aşı neden genç çocuklarda daha iyi reaksiyon gösteriyor? Çünkü 

onların immün sistemleri çok daha kuvvetli. Şimdiye kadar da yatışta ölüm 

oranlarımız da yaş ortalaması olarak düşmüş durumda. Yani biz 78 ortalamayla 

insanları kaybederken 56-58 arasında insanları kaybediyoruz. Bunların da yüzde 

40’ı sıfır aşı. Yüzde 60’ı da tek doz aşı veya başka hastalığı olan insanlar. Özellikle 

Biontech aşısı olan insanların yoğun bakıma yatış oranları çok düşük. Ama doğal 

olarak bir tedirginlik var. Çünkü insanların protein üretim mekanizmalarını 

etkiliyor. Bazı tedirginlikler var. Herkeste var. Bilim dünyasında var. Ama bu 

penisilin gibi düşünmenizde fayda var. Hep bu örneği veriyorum. İçinizde 

penisilin olmayan var mı? Halbuki penisilin milyonda bir ihtimal de olsa sizi şoka 

sokup öldürebilir. Ama kimse çıkıp da penisilin yaptırmayın demiyor. Hangi 

insanda ne zaman olacağını bilmiyoruz. Ama penisilin insanların hayatını 

kurtarıyor. Aşı da böyle uç işlemler olabilir. Pıhtı atabilir veya başka bir 

komplikasyon olabilir. Ama bu aşı yaptırmamayı gerektirmez. Çünkü sağlık 

matematik gibi değildir. Bizim hocalarımız bize ‘’Hastalık yoktur hasta vardır’’ 

derdi. Hastalık insandan insana farklı seyredebilir. Aşı karşıtları maalesef bu alanı 

kullanıyorlar. Ama bunun Türkiye’de tutmadığını özellikle ifade etmek istiyorum.  

Şu anda İstanbul’da vaka sayıları ne kadar yükselse de bu aşı oranlarımızda yoğun 

bakım ve ölümlerin çok fazla olmayacağını ümit ediyoruz. İnsanlar sonuçta aşıyı 

yapıp yapmama konusunda kendi bedenlerine karşı kendiler sorumlular.  

İnsanları zorla aşı yapamayız. İnsanlar kendisiyle alakalı kararları kendisi verir. 

Ama şunu yaparız. O insanın başka insanlarla ilgili risk oluşturabilecek alanlarını 

o insana kapatırız. Sen aşı olmayabilirsin. Senin hakkın. Ama aşı yaptırmıyorsan 

halk sağlığı riski taşıyorsundur. Ben seni devlet olarak da sağlıkçı olarak da izole 

ederim. Nasıl ederim. Risk oluşturacak alanlara sokmam. Burada diğer insanların 

da hakkını korumak benim görevim.  
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‘’Pandemi bitecek mi?’’ diye soruluyor. Ne zaman biteceğini kimse bilmiyor. 

Mutasyon olur, hiç hastalık yapmayabilir. Ama benim kendi kişisel öngörüm; 

bunun mevsimsel hastalığa dönüşeceği, belli dönemlerde bu tür hastalıkları 

yaşayacağımız. Bunu da grip gibi geçireceğiz. İnsanlar öncelikli olarak bedenine 

bakarlarsa, sağlıklı kalmayı bilinç olarak oluşturursa; virüs de olmaz, kalp hastalığı 

da olmaz. Kendi kendinin sağlığına bakar.  
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NURETTİN YİYİT 
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi 
 
Pandeminin başından bu zamana kadar bir milyon hastanın ayaktan, 25 bin 

kişinin yatarak tedavi edildiği bir merkezin başında olmak asabiyle ciddi bir 

gözlem ve tecrübe yaşadım. Hep işin içinde olmuş biri olarak şöyle bir özet 

geçmek istiyorum. Öncelikle virüsün kökeni, amacı, bizi bu ilgilendirmiyor. Bizi 

ilgilendiren şey her bir canın kalbi atmaya devam etmesi.  Kalbin sevdikleriyle 

beraber atması, ölüm soğukluğundan uzak kalması bizim için önemli. Örnek 

veriyorum; ülkenin bir tanesi uluslararası bir füze geliştirdiğinde kimin 

geliştirdiğine bakmam. Ben sadece savunma sistemi edinmeye bakarım. Onu 

nasıl durdurabileceğimi düşünürüm.  Sağlıkçılar olarak odaklandığımız konu bu.  

Öncelikle şunu kabul etmeliyiz. Soru işaretlerini silmek adına kitabı ortadan 

okumaktan vazgeçmek lazım. Başından başlamak lazım. Şimdi biz pandemi 

sürecinde yaşanan olaylar üzerine çok fazla kişinin söz aldığını gördük. Ama tıbbın 

nasıl bir şey olduğunu anlamadan tıpla ilgili eleştirilere çok girmemek lazım. Tıp 

kanıta dayalı bir bilimdir. Tıpta hiçbir zaman iki çarpı iki dört etmez. Bazı bilimler 

var iki çarpı iki 4 eder, yüz sene sonrada 4 eder. Bizde öyle bir şey yok. Neden 

böyle bir şey yok? Çünkü aynı ilaç herkeste farklı sonuçlar doğurabiliyor ve her 

hastalık herkeste farklı seyredebiliyor. Pandemi hayatımıza geldiğinde birçok 

bilim adamı ekranlarda yer bulmaya başladı ve tıpçı kimliğiyle geçmiş 

tecrübelerini aktarmaya başladı. Bu da şöyle yanlış anlaşıldı; Mevcut bilgiler 

üzerine konuşuldu ve zaman içerisinde bu bilgiler değişti. ‘’Vay o zaman öyle 

diyordunuz şimdi böyle diyorsunuz’’ denildi. Zaten tıp böyle bir şey. Çok hızlı 

değişir. Mesela örnek veriyorum; pandemi başladığında biz mevcut virüslerde 

gebelerdeki seyrinden yola çıkarak birçok sağlık kurumlarında çocuklarda ve 

gebelerde hafif seyreder dedik. Çünkü bizim geçmiş tecrübemiz buydu. Bu 

tecrübeden yola çıkarak ÖYLE DEDİK. Ama farklı farklı dalgalarda şunu gördük 

hayır gebelerde farklı seyrettiğini gördük. Özellikle son dalgada inanılmaz farklı 

seyrettiğini gördük. Hemen bilgilerimizi güncelledik. Dedik ki gebelik yoğun 

bakım anlamında risk faktörüdür. Hastalığı seyri anlamında özellikle gebeliğin 

son ayları çok riskli bir faktörüdüre döndük. Niye?  Zaman içerisinde tecrübemiz 

oldu. Tecrübemizle de bilgilerimizi güncellerdik. İlk başta söylediğimiz o hafif 

seyreder ibaresini kaldırdık. Çünkü o ibare geçmiş dönem bilgilerinin özetiydi. Tıp 

bu kadar dinamik ve hızlı değişen bir bilim. Öncelikle bunu ifade etmek lazım. 

Kanıta dayalı bir bili. Elimizde veri yoksa ‘’kesin şu şöyledir’’ diyemeyiz.  
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Şimdi pandeminin Türkiye’deki avantajı şu. Biz dünyadaki pandeminin arkasında 

gidiyoruz. Bizden önce virüs başka ülkelerde dalgalar yapıyor. Biz oradaki 

süreçleri okuyoruz. Yada onlar bizden önce aşılanmaya başlıyor. Onlar bizden 

önce bazı ilaçları deniyor. O tecrübeleri devralıyoruz. Aslında pandemide sadece 

geriden gittiğimiz konu bu. Biz pandemnin diğer ülkelerle kıyaslandığında 

gerisinden gidiyoruz. Ama birçok şeyinde de önünden gidiyoruz. 

Onu şöyle özetlemek istiyorum. Dünyadan ayrıldığımız noktalardan bir tanesi, 

onlar genelde son aşamaya gelmiş hastaları hayatta tutmaya odaklandılar. Çünkü 

kapasiteler sınırlı. Biz ise hayır, erken tanı ve erken tedaviyi tercih ettik. Yani 

hastalar son aşama gelmesin dedik. Pandemide dünyanın bir çok ülkesinin 

akasında gidiyoruz. Virüsün yayılama hızı nedeniyle; ama tedaviye yaklaşımında 

biz virüsün önünden gitmeyi tercih ettik. Pozitif olan bütün vakalara tedavi 

vermeyi ve takip etmeyi seçtik. Özellikle biz hastalığı yoğun bakıma sokamamak 

derdiyle dertlendik. Dünyadan farklı olarak. Bir de güzel bir şey yapıldı 

Türkiye’de. Bilim Kurulu kurma fikri. Virüs Türkiye’ye girmeden önce bilim kuruşu 

kuruldu. Şöyle elimizi rahattı bu; Türkiye’nin birçok üniversitesinden 

akademisyenler bir araya geldi. Bunların hayata bakış açıları, bilimsel öngörüleri, 

dünyaya bakış açıları, her şeyi birbirinden farklı. Bu akademisyenler konuları 

tartışarak rehberler oluşturdu. Bu şöyle elimizi rahatlattı. Pandemi tedbirlerini 

nasıl alınacağını önceden düşünen bir grup var. Yani cezaevlerinde, okullarda, 

alışveriş merkezlerinde neler yapılabileceği gibi. Bunlar bu metni yazıyor, 

kurumlara gönderiyorlar. Kurumlar da metni okuyor. Kendilerine göre 

düzenliyorlar. Bilim Kurulu hükümeti de şöyle rahatlattı; Alınan kararların siyasi 

bir otorite tarafından değil bilimsel bir kurulun önerisiyle yapıldığı olgusu bence 

Türkiye adına pandemide çok ciddi bir fırsattı. Hatta iyi düşünülmüş bir yöntem 

olduğunu düşünüyorum. Tabi bu bilimsel verilerle olduğu için devlet otoritesi de 

işin ekonomik, psikolojik ve benzer faktörleri düşünüp bunu yorumlayarak 

yolunu çizdi. 

Pandemide dünyada birçok ülke bizden önce bu tecrübeyi yaşıyor demiştim. 

Bizim de aslında pandemi sürecine girerken avantajlarımız vardı. Bence üç 

avantajımız vardı. Bunlardan birincisi sağlıkta dönüşüm. 18 yılda yapılmış birçok 

hastane elimizi güçlendirdi. Bu Avrupa’nın birçok ülkesinde gördüğümüz 

yataksız, yoğun bakımsız, ortada kalan hastaların olduğu gerçeğinden uzak 

durmamızı sağladı. Bir başka konu, filyasyon tecrübesini bir Türkiye’de yıllar 

öncesinde kurmuştuk. Yani pozitif hastayı takip etme oluşumu kızamık vb. 

salgınlarda bize gelmişti ve biz bunu iyi kullanmıştık. Böyle bir tecrübemizin 

olması çok büyük bir avantajdı. Bir de aşı takip sistemi. Aşı takip sistemi 
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Türkiye’de çok iyi çalışan ve yıllar önce oluşturulmuş bir sistem. Aşının, bakanlığın 

merkez deposundan çıkıp, en son yapılan kişiye kadar ki her aşaması barkod ve 

karekoduyla anlık takip eden bir sistemimiz var. Normalde aşının son kullanıldığı 

noktada bir barkot okutucu ile kişinin TC. kimlik numarasıyla eşleştirilip hangi aşı 

kime yapılmış sisteme işleniyordu. Son dalgada Türkiye dijital dönüşümüne bir 

şey daha ekledi. Aşıda görevlendirilmiş olan sağlık çalışanlarının cep 

telefonlarının kamerasını barkot okuyucu olarak kullanmayı tercih etti. Ve aşıla 

diye bir sisteme entegre etti. Bu sayede yetkilendirdiğimiz arkadaşlar dağda, 

bayırda her yerde yanında bir barkot okuyucu varmış gibi gitti aşısını yaptı. Bu 

neden kıymetli? Çünkü aşıların bir süresi var. Yani aşılar soğuk zincirden çıktıktan 

sonra bunların kullanma süresi var ve ilk doz yaptıktan sonra son doza kadar ki 

geçen süre limitleri var. Bizim hemşire arkadaşımız soğuk zincirden o aşıyı 

çıkardığında zaten aşı takip sistemi devreye giriyor. İlk aşıyı yaptığında 

karekodunu okutunca o sisteme giriyor. Ve son aşı yapılana kadar ki süre 

hesaplanıyor. Eğer süre dolduysa zaten o aşının karekotları bloke oluyor. Siz onu 

başkasına yapamıyorsunuz. Dünyada belki de aşı takip sisteminin en hassas 

olduğu ülke olmanın nimetlerini burada çok yaşadık. Sisteme daha önce hiç 

kullanmadığımız bir aşı girdi. Biontech gibi çok hassas bir aşı. Ona bile bir haftada 

adapte oldu. Çünkü onun koruma aralığı çok farklıydı. Aşı takip sitemimiz her iki 

dakikada bir aşılama aralığını sisteme gönderip kendini çok iyi takip eden bir 

sistem. 

Bizi dünyadan ayıran bir başka konuysa, sağlıkta dönüşümle başlayan ve 

radyolojik görüntüleme gibi birçok gücümüzün inanılmaz hızlanmasıydı. Şu an 

tomografi olmayan bir acil servis yok diye biliyorum. Tomografinin virüse karşı 

duyarlılığı yüzde 99. Ve acillerimizin hepsinde neredeyse tomografi olması 

gerçeği bizim elimizi çok rahatlattı. Bu sayede biz PCR testinin sonucunu 

beklemeden ağır hastaları hemen tomografiye sokup direk tedaviye 

başlayabildik. Neredeyse hiç zaman kaybetmedik. Dünyada böyle bir örnek yok. 

Neredeyse Türkiye’de biz Covid geçiren herkesi tomografiden geçirdik gibi bir 

durum oldu. Dünyada Covid şüphesi olan hastalara akciğer filmi çekme ve 

tomografi çekme gibi altyapı zenginliği olmadığı için de biz onlara oranla 

hastalarımızı erken tanı ve tedavi anlamında çok avantajlı bir süreçle başladık. Bu 

sayede de aslında bütün dalgalarda ölüm oranı en düşü ülke olduk. Ama bu son 

dalgada böyle değil. Niye böyle değil? Çünkü bizden çok daha falza aşılama yapan 

ülkeler, ölüm oranları olarak bizim önümüze geçmeye başladı. İlk defa bir 

dalgada ölüm oranı olarak bizden daha iyi giden ülkeler var. Çünkü onlar halkın 
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yüzde 70’lere varan çift doz aşılamasına çıkan ülkeler. Şu an bizden daha iyi 

gidiyorlar. Bu dalganın böyle bir ayrımı oldu. 

Sağlık personelimizin ciddi bir şekilde hızlı adapte olabilen bir yapısı var. Kışın 

acillerin o dolu halini bir haftada yönetebilen, yazın durağan haline göre 

konumlanabilen bir yapı. Her şeyden önce daha çok pratik temelli bir eğitiminin 

olması bizi çok güçlendirdi. Ve sağlık personeli sayımızın hızlı artmış olması büyük 

bir kazanımdı. Çünkü bizde sağlıkla ilgili ciddi bir okullaşma oldu ve çok sayıda 

mezun vardı. Bunlar bir şekilde sisteme kazandırıldı. Bu da elimizi rahatlattı.  

Aslında bizi en farklılaştıran şey de teknoloji üretmiyor olabiliriz belki ama ki 

üretme yolunda da ilerliyoruz, teknolojiyi en iyi kullanan ülke olmamız. Dijital 

altyapı bizi baya kurtardı. Şöyle ki sayıları anlık olarak analiz ediyor olabilmemiz 

çok önemli. Şu an sağlıkta kullanılan bütün bilgisayarlar bakanlıkta arka planda 

Sina dediğimiz programla birbirine bağlı. Şu an Türkiye’de öyle hassa bir sağlık 

altyapısı varki dijital anlamda, Türkiye’de herhangi bir sınıfta 5 tane öğrenci aynı 

anda rapor alsa, ‘’Orada salgın mı var?’’ı hissedecek hassaslığa gelmiş bilgisayar 

gücümüz var. Biz şu dakika itibariyle kaç vaka var, kaç vaka çıkabileceğini 

öngörebilecek kadar güçlü ilerliyoruz. Bu bizi neye götürdü? Biz her hafta 

toplantılarımızda kaç yoğun bakım yatağı açmalıyız? Kaç ilave servis açmalıyız, 

kapatmalıyız? Bunları hesaplama gücü getirdi.  

Dijital dönüşümün nimetlerini hala yiyoruz. Şu an cep telefonlarımızda ‘Hayat eve 

sığar’ uygulamasıyla birçok şeyi takip edebiliyoruz. Bir başka konu, aşı kartlarımızı 

pasaportlarımıza anında entegre edebiliyoruz. Hala Amerika’dan gelen 

vatandaşları görüyorsunuz; aşı kartları manuel. Bizim her şeyimiz dijital ortamda. 

Hatta şu an biz bütün tahlillerimizi ‘E-Nabız’ ile beraberimizde gezdirebiliyoruz. 

Hatta bazen kişi Covid mi değil mi? diye tomografisine baktığımda şüphede 

kalabiliyorum. Ama E-Nabız’ına girip 3 ay önce çekilmiş tomografisine baktığımda 

orası temizse ya da orada hala iz varsa bu zaten varmış diyerek 

kıyaslayabiliyorum. 

Sosyal bir devlet anlayışı ve sosyal anlamdaki dayanışmamız bizi farklılaştırdı. Bir 

defa pandemi masraflarının yüzde yüzü devlet tarafından karşılanması sağlık 

çalışanları olarak bizi rahatlattı. Bütün tedavileri maksimum kullandık. Vefa 

destek grupları gibi işin sosyal tarafını da iyi yönetmemiz bence bizi diğer 

ülkelerden ayırdı. Dünyada birçok ülke vatandaşını ekonomik anlamda destekledi 

ama o kişiler hasta olduğunda, hastaneye yattıklarında yaptıkları harcama o 

yapılan desteklerin kat be kat üstündeydi. Bu anlamda sosyal devlet modelimiz 

bence burada çok işimize yaradı. Hatta birçok vatandaşımızı biz uçakla  alıp kendi 
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hastanemizde tedavi ettik. Belki de bu ülkenin vatandaşı olmanın ne kadar 

ayrıcalık oluğunu birçok vatandaşımız pandemide derinden hisseti diye 

düşünüyorum. 

Bunların sonunda pandemi bize ne bıraktı. İnanılmaz bir tecrübe bıraktı. Hasta 

yönetimi anlamında bakış açımızı değiştir. Sadece hastalık yönetimi değil, 

psikolojik yönetimi anlamında bakış açımızı değiştirdi. Yoğun bakım anlamında 

ciddi bir tecrübe bıraktı bize. Bir anda yoğun bakım kapasitelerimiz kat kat arttı. 

Bizi yoğun bakım yönetimi anlamında ciddi yetişmiş personel sahibi yaptı. Bu 

tecrübe muhtemelen bizi uzun yıllar yoğun bakımsız bırakmayacak bir duruma 

getirdi.  

Dünyada çok yaygın olmayan ‘high flow’ dediğimiz solunum cihazlarını bir anda 

bütün hastanelerde geliştirdik. Yaşam desteğinde son nokta olan bütün cihazları 

bütün hastanelerde hemen hemen yerleştirdik ve kullanımını arttırdık. Bir anda 

aslında yoğun bakım tecrübesi anlamında 10 yılda kat edeceğimiz yolu 6-7 ayda 

kat ettik. Pandemi bu anlamda sağlık gelişimini çok hızlandırdı. 

Aşı konusunda, ülke olarak aşıya ulaşabilen ülkelerden biri olmak vatandaşlarımız 

için ehemmiyet verici. Aynı zamanda biz sağlık çalışanları içinde bulunmaz bir 

nimettir. Neden? Şöyle örnek vereyim; Benim hastanemde ortalama bin civarı 

Covid hastası yatıyordu. Bunların 200’ü Covid yoğun bakımda yatıyordu. Şu anki 

dalgada geçen dalgadan daha yüksek hastamız olmasına rağmen serviste 3’te 1’i 

kadar hasta yatıyor. Ve diğer hastaneler bomboş. Bu dalgayı yapan virüs, diğer 

dalgayı yapan varyant olarak daha acımasız ve daha hızlı yayılıyor. Ona rağmen 

sadece pandemi hastanelerinin 3’te 1’i dolu. Yoğun bakımda da diğer dalganın 

5’te 1’i kadar hasta var. Bunun yanında yoğun bakımı dolduran hastaların 

nerdeyse tamamı aşısız ve aşı takvimini tamamlamamış hastalar. Ortada böyle 

de bir gerçek var. Aşı aslında bu dalgada sağlık çalışanlarının işini çok rahatlattı. 

Bir de onlara özgüven getirdi. İlk dalgada hatırlarsınız dünyadan gelen örnekler 

nedeniyle bizde tulumlar, siperlikler içerisinde tam donanımlı ve endişe 

içerisindeyken geçen dalgaya aşılı girdik. Artık arkadaşalar neredeyse maskeyle 

hastaya bakar hale geldiler. Bu onları kendini daha güvenli ve ne kadar 

korunacakları konusunda hem eğitti hem de hastalara müdahale konusunda 

cesur hale getirdi.  

Biz genelde dünyada ölüm oranları olarak en düşük olan ülkelerden biriydik, 

erkek tanı ve erken tedavi ile. Bu dalgada bizi bazı ülkeler geçiyor. Örnek 

veriyorum. Almanya ile bizim nüfuslarımız hemen hemen aynı ve aynı varyantla 

birlikte yürüyoruz. Onlarda aşılama çift dozda yüzde 64’lere doğru çıkıyor. Bizde 
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yüzde 53. Ve ölüm oranları çok düşük. İngiltere’de bizle aynı, 29 bin vaka çıkıyor. 

Ama ölümleri bizim 5’te 1’imiz oranında. Onlarda çift doz aşılamada yüzde 67’ye 

geldiler. 

Muğla’dan örnek veriyorum hep.  Biliyorsunuz Muğla bir milyon nüfusu olan bir 

il. Ama kurban bayramında nüfusu 12 milyondu. Tatilde 6 milyonları gördü. Ve 

aşılamada hep Türkiye’nin önünde gittiler. Yüzde 94’lerdeler. Çift dozda da ilk 

mavi olan illerden biri oldular. Ve onların yüz binde çıkan haftalık vaka sayısı 36 

ile 46 arasında. Nerdeyse vaka çıkmadı Muğla’da. Ama aşıda geriden gelen bazı 

illerimiz var. Onlarda yüz binde 600-700 vakayı görüyoruz. Demekki hastalığın 

yayılım anlamında elimizin çok güçlendirdiğini Muğla’dan da görebiliyoruz.  

Pandeminin yönetilmesi anlamında bir pandemi hastanesinin başında olan biri 

olarak bu sürecin bize öğrettikleri var. O da şu; Dünya tecrübesi önemli ama 

kendi tecrübemizin çok daha kıymetli olduğunu öğrendim. Çünkü dünya bize ilk 

başta bize hastalığın yönetiminde de tecrübelerini bilimsel makalelerle verdi. 

Örnek olarak pandeminin başında hastaların hemen entübe edilmesi gerektiğine 

dair bilgi vardı. Ama biz ülkece ‘hayır’ dedik. Bunun doğru olmadığını bir iki hafta 

içinde fark ettik. Onları entübe etmemiz gerektiğini, onlara High Flow vb. 

cihazlarla klinikte hatta yoğun bakım öncesinde ya da ara yoğun bakımda 

tutabilmemizin daha anlamlı olduğunu tecrübe ettik ve kendi modelimizi 

oluşturduk. Tedavilerde de kendi modellerimizi oluşturduk. Ve bu modelle 

yürümeyi tercih ettik. Dünyanın tecrübesi önemli ama kendi tecrübelerimizle 

birleştirerek sentezlemenin her zaman faydasını gördük.  

Türkiye’de bir dönem herkes spor yorumcusu oluyordu. 90 dakika maç ama bir 

hafta boyunca onu her kanalda tartışan birileri vardı. Zamanla kayboldu çoğu. 

Aslında pandemi de en başta bunu yaşadık. Herkes beyanda bulunmaya başladı. 

Bunun hatalarını hep birlikte yaşadık. Oluşan kamuoyundaki hataları düzeltmek 

için çok uğraştık. Bilim adamlarımızın bir kısmı televizyonlarda maalesef bilimsel 

kongrelerde ve sempozyumlar da yapılması gereken konuşmaları yaptı. Bu da 

halk nazarında biraz korkuya vesile oldu. Tıp bilimi tartışmayla yol yürüyen bir 

bilimdir. Biz bilimsel makale yazarız. Bu bilimsel makalenin en geniş kısmı 

tartışmadır. Siz önce giriş, özet girersiniz. Materyal ve metodunuzu anlatırsınız. 

Sonra sayfalarca tartışırsınız. Dünyada neler yapılmış? Sizden önceki makalelerde 

ne denmiş? Tartışırsınız. En sonunda sonuç bölümüyle bağlarsınız. Ve sonuç 

bölümünde hiçbir zaman kesin ifadeler bulunmaz. İlave çalışmalar önerirsiniz. 

Tavsiyelerde bulunursunuz. Bizim bilimsel kongrelerin temeli tartışmadır. Ama 

bu tartışmayı ekranda yapınca biz hekimler bunu anlayabiliyoruz ama vatandaş 
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bunu yanlış anlayabiliyor. Bu siyasi bir ortam değil. Bir çalışmayla tıpta yol 

yürünmez. Tıpta o alanda çok fazla çalışma ortaya çıkar. Sonra onların analizi 

yapılır ve  karar veririz. Çünkü o kadar çok değişken var ki tıpta. Özellikle bu aşı 

karşıtı beyanlı konuşmalar. Şu çalışmada, şu kişinin beyanında… gibi. Tıpta böyle 

bir şey yok.  

Özellikle sosyal medyada ve birçok yerde kabul görmemiş, hakem aşamasındaki 

yayınların içeriğinden fikirler üretiliyor. Onun hiçbir anlamı yok. Çünkü o yayın 

aşamasına geçemeyebilir. Elenebilir. Hatta ilerleyen zamanlarda ona mektuplar 

yazılıp karşı yayınlar da çıkabilir. O yüzden tek bir makale bizim hiçbir zaman 

geleceğimizi belirlemez. Bilimsel konuşmaların da aslında yeri televizyonlar 

değildir. O biraz maksadını aştı. Ben genelde halk beyanlarını kullanmaya 

çalışıyorum basına çıktığımda. Çünkü bizim vereceğimiz mesaj şu. İşe yarayan bir 

gerçeklik var. Aşı. Bunun yanında gidip değişkenlerini çarpanlarını tartışmanın ne 

bize ne de izleyicilere bir faydası yok. Covid konusunda bence, okuduğu üç beş 

kelamla yaptığı konuşmanın şöyle bir vebali var. Sosyal medyada çok görüyorum. 

Falanca şunu dedi deyip aşı olmayan insanlar var. Pandemi hastanesinin gerçeklik 

olduğunu şöyle ifade edeyim. Bakın bu kadar kısa sürede 2 bin 500 kişiyi 

kaybettik. Bunların içerisinde aşı olmaya gelirken bile ‘’Sosyal medyada şöyle 

yazıyor. Korkarak geliyorum’’ diyen var.  Bir de bütün ailesi aşı olduğu halde o 

okuduklarını itibar edip aşı olmayıp yoğun bakımda ölen 21 yaşında, 30 yaşında 

gençler var. Şimdi bu insanlar bizim kullandığımız bir cümlenin etkisi altında kalıp, 

aşı olmuyorsa ve biz onu kaybediyorsak bunda hepimizin vebali var. Bu bilinçle 

hareket etmek lazım.  

Covid’i sıradan bir üst solunum yolu enfeksiyonuymuşçasına tartışıyoruz. Covid 

öldürücü mü? Öldürücü. Şimdi dünyada sağlık verilerinin rakamsal olarak iyi 

işlendiği ülkelerin rakamlarına bakın. 2019’dan önce ölüm oranları Covid 

salgınıyla arttı. Şimdi kimse dünya rakamlarından örnek vermesin. Dünyanın 

büyük bir genelinde sağlık vericisi diye bir şey yok. Sağlık verisi olan ülkeler çok 

sınırlı. Bazı insanlar diyorki, ‘’Dünyada şu kadar kişi Covid oldu. Şu kadar kişi 

öldü.’’ O bilimsel anlamda veri giren ülkelerin verisi. Ama veri girmeyen çok fazla 

ülke var. Ve PCR testi yapamayan, tomografi çekemeyen çok fazla ülke var. 

Aslında Covid bizim rakamsal ölçümüzden çok daha fazla insanı öldürdü. Çok 

daha fazla insana bulaştı. İngiltere verisini örnek vereyim. İngiltere’de 2019’da 

Covid salgını başlamasıyla birlikte o ülkenin Covid ölümü yüzde 12 arttı. 

Aşılamaya başladılar. Aşılamada yüzde 50’ye ulaşmadan ölümleri yüzde 8 düştü. 

Bizim ülkemizin aşılama oranı daha düşük olduğu için bizim ülkemizde de ileride 

o rakamları ortaya dökeceğiz. Ancak bizde de ciddi bir şekilde fark ettiğini 
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nereden biliyorum? Pandemi hastanem her dalgada ağzına kadar doluyordu. 

İstanbul’un bütün yoğun bakımları doluyordu. Ama bu dalgada, şu an daha fazla 

vaka var. Ama yoğun bakımlar boş, Covid servisleri boş. Demek ki aşı bizim de 

ölüm oranlarımızı aşağıya çekecek. Şu an pandemi hastanesinden bunu 

okuyabiliyoruz. Ama dalga bitiminde, aşılamada iyi rakamlara ulaştığımızda bunu 

hep birlikte göreceğiz. 

Ülke olarak bir hatada şurada yapıyoruz. Hep yapılmayanı ve olmayanı 

konuşuyoruz. Şöyle olsaydı, böyle olsaydı. Ama olanları hiç bu güne kadar 

tartışmadık. Aslında ülke olarak çok büyük işler başardık. Mesela ‘’Şuraları 

şuraları kapatıyoruz’’ dedik. Herkes kapandı. Okulları, mescitleri, cumaları, 

tiyatroları, sinemaları kapatıyoruz dendi herkes kapattı. Maske ve mesafeye 

uyum dedik. Son dönemde insanlar yorulduğu için çok üzerine gidilmiyor belki 

ama büyük bir oran buna uydu. Ciddi bir kapasite artırımına gittik. Sadece 

İstanbul’da bir yılda 8 hastane açıldı. Türkiye’nin geneline bakarsak yatak açma 

anlamında büyük bir hıza kavuştuk. Yoğun bakımları yüzde 52 arttırdık. Ki 

dünyanın pandemi döneminde arttırdığı yoğun bakım kapasitesiyle kıyaslanamaz 

bile. Yoğun bakım hemşiresi ve yokun bakım doktoru kazanımlarımız oldu. 

Hastayı solunum cihazına bağlamadaki bakış açımız değişti. Normal şartlarda 

solunum cihazına bağlamamız gereken insanları solunum cihazına bağlamadan 

takip etmeyi öğrendik. Biz genelde aykırıyı göstermeyi seviyoruz. Ancak ülke 

olarak bence çok şey başarıldı.  

Yaşam desteğinde son nokta olan bir cihaz var. Yani kişinin artık öldüğünü kabul 

ettiğimiz noktada akciğeri ve kalbinin yerine bağladığımız bir cihaz. Bize vakit 

kazandırıyor. O süre içerisinde kanı oksijenlendiriyor, temizliyor ve hastaya 

tekrar geri veriyor. Bu çok sınırlı bir tecrübeydi. Sınırlı hastanede vardı. Çok 

masraflı ve pahalı bir teknoloji. Devletimiz sağ olsun bu konuda bize maksimum 

destek verdi. Şu an neredeyse bütün eğitim ve araştırma hastanelerimizde var. 

Bu sayede o kadar çok can kurtardık ki. Ben Covid nedeniyle birçok çocuğu bu 

yaşam destek cihazıyla kurtardığımızı biliyorum. Pandemi böyle bir tecrübeyi de 

kazanmamızı sağladı.  

Aşı için dünyada çok ciddi bir tecrübe vardı. Bir yılda aşı geliştirilir mi? dediler. 

Aslında bir yılda gelişmedi. mRNA teknolojisi 90’lı yıllardan beri üzerinde çalışılan 

bir teknoloji. Ama ‘’Covid anlamında bir yılda çıkar mı?’’ dediler. Biz hiç aşı 

üretmeyen bir ülke olarak 1,5 yılda aşı üretir hale geldik. Ciddi bir efor var. 45 

günde dünyanın en teknolojik pandemi hastanesini yaptı bu ülke. Kendimizi 

inanılmaz geliştirdik. Ve bu gelişimi de pazarlıyoruz. Şu an dünyanın başka 
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ülkelerinde pandemi hastaneleri yapmaya başladık. Kendi geliştirdiğimiz 

ventilatörü (solunum cihazı) satmaya başladık.  Aşı konusunda da kendimiz 

üretme durumuna geldik; ama burada tek sıkıntımız ülkede hastalık geçirmeyen 

ve aşı olmayan çok az bir nüfus kaldığı için fazı bitirmekte zorlanıyoruz. 

Hatırlarsanız mRNA ve Sinovac’ın faz 3 çalışmaları Türkiye’de yapıldı. Dünyanın 

bir sürü ülkesinde de yapıldı. O yüzden Biontech güvenilir mi? Evet her iki aşının 

da fazını Türkiye’de yaptık. Ve bizim kendi ülkemizde yaptığımız faz 

çalışmalarının sonuçlarında iki aşının da güvenli ve çok etkili olduğunu görülüyor. 

Hadi hepsini çöpe atalım. Benim pandemi hastanemde ölen hastaların yüzde 95’i 

aşısız olanlar maalesef. Ortada böyle bir gerçeklik var. Gerçeklik varken 

ihtimallere kafa yormak büyük bir risk. Süreci şu anda aşı yönetiyor. Pandemide 

kural yeni vaka oluşturmamaktır. Yeni vaka oluşturmamak için insanların yakın 

temastan uzak kalması ve maskelerini çıkarmaması gerekiyor. Türkiye pandemi 

kurallarını bıraktı. Sadece aşının gücüne bıraktık kendimizi. Maske ve mesafeyi 

bırakınca toplumu, toplumsal bağışıklığa ittik. Delta varyantı nedeniyle virüs çok 

hızlı bulaşıyor. Şu anki gözlemim bu dönemde aşı olmayanların hepsi Covid’i 

geçirecek. 

Hız çok önemli. 1.5 yılda ülkemizin aşıyı üretebilir hale gelmesi çok kıymetli. Öyle 

şey olur mu? diyenler oluyor. Artık 5 yılda yapılabilen binalar bir yılda yapılabilir 

hale geldi. Sadece sağlık teknolojisinde değil birçok teknolojide biz hız kazandık. 

Bu yanlış bir şey değil. Dijital dönüşümün kıymetini de burada her anlamda 

yaşadık. Ne kadar kıymetli olduğunu da her geçen gün göreceğimiz bir döneme 

giriyoruz.  

Bu ülkeye yapılmış en büyük yatırım aşı konunda çocuklarımıza ciddi bir bütçe 

ayrılmasıdır. Hiçbir zaman ayrılmadığı kadar bir para ayrılıyor. Bu sayede çok 

sağlıklı bir nesille karşı karşıyayız. Bunu ben askeri doktor olarak söylüyorum.  

Askeri hastanelerimizde eskiden ciddi hastalıklar nedeniyle yatan askerler varken 

2010’lu yıllardan itibaren neredeyse bu anlamda yatıracak hasta kalmayacak hale 

geldi. Çünkü aşıya inanılmaz bir pay ayırdı bu ülke. Bir başka konuda 18 yaşına 

kadar bütün çocuklara sağlık güvencesi verdik. Eskiden askere geldiğinde 

çocuklarımızın hemen hemen hepsi çocukken tedavi edilmemiş hastalıkların yan 

etkileriyle uğraşıyordu. Ya da komplikasyonlarıyla uğraşıyordu. Aslında en büyük 

kazanımımız sağlıklı bir nesil yetiştirmektir. Gelecekte de muhtemelen bunun 

meyvelerini yiyeceğiz. Türkiye şu an yaşamın en hızlı uzadığı ülkelerden biri. Bu 

sağlık alt yapısının da buna çok ciddi etkisi olduğunu düşünüyorum.  
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PROF. DR. İFTİHAR KÖKSAL 
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı 
 
COVİD-19 diğer üst solunum yolu hastalıklarından en önemli farkı dünyanın yeni 

tanıştığı bir virüs olması ve pandemi yapmış olmasıdır. Yani Dünyanın tüm 

ülkelerini etkilemiştir. Tehlike bakımından baktığımız zaman aslında grip 

virüsüyle benzer özelliklere sahiptir. Daha önce tanımlanmamış bir virüs olması 

nedeni ile dünyayı hazırlıksız yakalamıştır ve bütün dünyayı etkisi altına almıştır. 

Virüs solunum yolu ile, ağız ve burundan saçılan damlacıklarla çok kolay 

bulaşmakta ve sadece üst solunum yollarını değil alt solunum yollarını da 

etkilemektedir. Akciğerlere inerek özellikle beraberinde başka hastalığı olan; 

kronik hastalığı olan kişilerde ağır seyretmekte ve can kayıplarına yol açmaktadır. 

Hastalık özelikle 65 yaş üzerinde, beraberinde kanser hastalığı olan, kanser 

kemoterapisi alan, şeker hastalığı, tansiyonu, kap hastalığı, kronik akciğer 

hastalığı, organ nakli  gibi kronik hastalığı olan kişilerde ve bu hastalıklarda 

kullanılan ilaçlara bağlı olarak bağışıklık sisteminin baskılanmış olması nedeniyle 

ağır seyretmekte ve maalesef bu vakalar başta olmak üzere ölümcül seyir 

gösterebilmektedir.  

Dünyanın böyle büyük bir salgınla karşılaşması 1918 yılındaki İspanyol Gribi diye 

tabir edilen grip salgının da olmuştur. Kayıtların çok düzenli olmamasına rağmen 

o gripten milyonlarca insan ölmüştür. Şimdi düşünün, o günün koşullarında 

ülkeler arası ulaşım bu kadar kolay değil. Her yere uçak yok. İnsan hareketliliği bu 

kadar fazla değil. Hastalık Aralık sonunda Çin’in Wuhan kentinde çıktığı zaman 

dünya ciddiye almadı. Dendi ki, ‘’Bu yine her sene Çin’de görülen grip gibi bir 

hastalık olarak seyir gösterecek.’’ Öyle olmadığını gördük. Kısa sürede komşu 

ülkelere, oradan da uçak seyahatleriyle diğer ülkelere hızlıca yayıldı ve bugün 

pandemi dediğimiz boyutta seyir göstermektedir. Bunda elbette ki dünyadaki 

değişimin, nüfus hareketliliğinin, ulaşımların bu kadar kolay olmasının çok büyük 

katkısı oldu. 

Her salgının bir sonu vardır. Tıp literatürüne baktığımız zaman salgın hastalıkların 

iki yıldan daha uzun sürmediği görülmüştür. Şimdi COVİD-19 bu bilgiyi de biraz 

değiştirecek gibi. Çünkü iki yılı geride bırakmak üzereyiz. Ama hastalık bütün 

hızıyla devam ediyor. Bu virüs bir RNA virüsü ve RNA virüslerinin en önemli 

özelliği kendi kendilerine sıkça mutasyon yapmaları. COVİD-19’un şu ana kadar 4 

bin civarında mutasyonu var. Ancak bunların çoğu insanlar tarafından fark 

edilmiyor ya da bize bir zararı yok. Aslında virüs bunu isteyerek yapmıyor. O 

kadar hızlı çoğalıyor ki genetik kodlamasında hatalara yol açıyor. Bu hataların 
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sonucunda mutasyon meydana geliyor. Yoksa daha fazla bulaştırıcı olmak için 

değil. Ama bu mutasyonlar maalesef bizim aleyhimize işliyor. Ve bugün bu 

mutasyonlardan Delta varyantı, tüm dünyada dominant hale geldi. Bunu yeni 

önemli mutasyonların izlemesi kaçınılmazdır . Son açıklamaya göre Delta varyantı 

da kendi içinde mutasyona uğruyor. Yani mutasyona uğramış bir virüs de 

mutasyona uğruyor.  

Virüslerin çoğalmak için bircanlıya ihtiyacı var. Bu canlı hayvan, bitki veya insan 

olabilir. Covid 19’un etkeni SARA-Cov 2 insanlarda hastalık yapmaktadır ve 

yarasalardan insanlara bulaştığı tahmin edilmektedir. İnsanlar arasında hızla 

yayılan virüsün dolaşım hızı azalmadıkça pandemi devam edecektir.  

Virüse karşı önlemlerde değişiklik oldu mu? Evet. Biz başta hiçbir şey 

bilmiyorduk. Ne tedavisini biliyorduk. Ne de nasıl korunulacağını biliyorduk. 

Sadece grip gibi solunum yolu ile bulaştığını, bu nedenle de gripte uygulanan 

korunma yöntemlerinin geçerli olacağını düşünüyorduk. Bu yönde önce maske 

taktık. Sonra sosyal mesafe geldi. Önce bir metreydi, şimdi 2 metre oldu. Çünkü 

virüs uzağa doğru yayılım gösterebiliyor. Ellerin sık sık yıkanması ve dezenfekte 

edilmesi diğer önemli korunma yolu idi. Bu korunma yollarını öğrenirken bir 

yandan da virüsün insanlarda yapmış olduğu hastalığın mekanizması öğrenildi. 

Akciğeri tutması ve ciddi solunum yetmezliğine neden olması, kanda 

pıhtılaşmaya yol açması, bu küçük pıhtıların vücudun diğer organlarına atma riski 

nedeni ile bu hastalığın sadece virüsün yaptığı bir hastalık olmadığını gösterdi. 

Saras-Cov 2 virüsünün aynı zamanda vücudun bağışıklık sistemini etkileyerek 

kendi koruyucu hücrelerimizi kendi aleyhimize çevirdiği görüldü. Hastalık 

oluşturma mekanizması anlaşıldıkça bunlara yönelik tedaviler keşfedildi. Daha 

sonra virüsün yapısı keşfedildi. Virüsün konak hücreye nasıl girdiğinin, nasıl 

hastalık yapığının mekanizması çözüldü. Ve virüsü karşı ilaç geliştirme 

çalışmalarına başlandı. Başka ne yapıldı? Bu bir salgındı. O zaman bu salgına karşı 

dünyada en önemli koruyucu yöntemlerden biri de aşının geliştirilmesiydi. Bu 

süreç içerisinde Türkiye’nin de  olduğu pek çok ülkede aşı çalışmaları başladı. 

Bunun sonucunda da birçok aşı elde edildi. Erken onay alınarak kullanıma 

sunuldu. Ve uygulanmaya başlandı. Bütün bunlar virüsün dünyadaki dolaşım 

hızını, hastalanmayı ve ölümü engellemek üzerine kurgulanmıştı. Nitekim bazı 

şeyler başarıldı. Ölüm oranları baştaki gibi değil. Azaldı. Hastalığın yayılım hızı 

azaldı. Ama aşının tek başına yetmediği de anlaşıldı. Biz aşıyla birlikte maske ve 

mesafe gibi korunma önlemlerine uyarsak o zaman daha başarılı oluruz. Ama 

dünyanın birçok ülkesinde aşı yapılmasına rağmen maalesef maske ve mesafeye 

çok da dikkat edilmedi. İnsanlar kalabalıklarda bir arada oldular. Bu bize şunu 
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öğretti. Aşının tek başına yapılması hastalığın bulaşmasını engellemiyor. Maske 

ve mesafe yoksa, aşı olmayanlar da aşı olanlar da hasta olabilir ve hastalığı 

bulaştırabilir. Aşının ölümden ve ciddi hastalıktan koruduğu bugün kesin olarak 

gösterilmiştir.  

Daha sonra ilaç çalışmalarının ön çalışmaları sonuç verdi. İlaçların etkili olduğu 

görüldü. Şimdi dünyada Faz-2 ve Faz-3 dediğimiz ilaç gelişim çalışmalarının diğer 

basamakları başladı ki biz de Türkiye olarak yaklaşık 10 merkez bunların 

içerisinde yer almaktayız. 

2022 baharına geldiğimizde artık elimizde ilaçlar olacak. Aşılar zaten var. 

Korunma yöntemlerini de eğer sağlayabilirsek 2022’nin ikinci yarısında 

pandeminin hızının azalmış olduğunu görebiliriz. Kurtulmak diyemiyorum; çünkü 

önümüzü göremiyorum. Ama bu hızla gitmeyecek. Ölüm oranları azalacak. 

Bulaşma hızı da biraz daha azalacak diye düşünüyorum.  

Dünyada Covid-19 için iki tip aşı mevcuttur. Biri inaktive aşılar yani kimyasal 

olarak zayıflatılmış virüsten elde edilen aşılar, diğeri de mRNA aşıları. TÜRKOVAC 

ve SİNOVAC aşısı ile benzer özelliklere sahip olan inaktif virüs aşılarıdır. Bizim 

bildiğimiz klasik grip aşısının teknolojik olarak bir benzeridir. TÜRKOVAC, 

Türkiye’de bir hastadan elde edilen virüsten geliştirilen bir aşıdır. Laboratuvar 

koşullarında hastalık yapma gücü azaltıldı. İnaktive aşı dediğimiz durum budur  

ve aşı vücuda verildiği zaman hastalık yapmıyor. Ama bağışıklık sistemimizi 

uyararak antikor oluşmasını sağlıyor. Çok bildiğimiz bir aşı. BİONTECH aşısı ile 

hiçbir benzerliği yoktur. Başarılı olma şansı elbette ki var. Şu an da faz çalışması 

devam ediyor. Ancak inaktif aşıların koruyuculuk süreleri zayıftır. Yani korur ama 

uzun süreli değil. Bunun için de TÜRKOVAC ne kadar sık tekrarlanacak? Hangi 

aralıklarla yapılacak? Bunu hastalardan, gönüllülerden elde edilen veriler ortaya 

çıkaracak. Yani 3 ayda bir mi yapalım, 6 ayda bir mi yapalım? Buna elde ettiğimiz 

sonuçlara göre karar vereceğiz.  

Bilim söylentilerle hareket etmez, gerçeklerle hareket eder. Bir aşı veya bir ilaç 

kullanıma sunulmadan önce bir sürü deneysel aşamadan geçirilerek kullanıma 

sunulur. Daha önce kullanılmamış bir aşı olduğu için BİONTECH’teki kaygıları 

anlayışla karşılıyorum. Ama iddiaların hepsinin yanlış olduğunu belirtmek isterim. 

Çünkü bu aşı vücuda verilen bir virüs değil bir mRNA aşısıdır. Yani virüsün hücreye 

girmesini ve hastalık yapmasını engellemek için virüsün mRNA’sının vücuda 

verilerek antikor oluşmasını yani silahlanmasını sağlayan bir aşıdır. İnsanların  

genetik yapısı ile hiç ilgisi olmayan bir aşıdır. Hücremizin sitoplazma dediğimiz 

sıvı kısmına girdikten çok kısa bir süre sonra bizim bağışık hücrelerimiz hemen 
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savaş pozisyonuna geçerek, vücuda verilen bu yabancı maddeye karşı antikor 

oluşturuyorlar ve mRNA 3 gün içerisinde yok olup gidiyor. Antikor ise koruyucu 

olarak devam ediyor. O nedenle ne genetik yapıyı değiştirmek, ne kısırlık yapmak 

gibi hiçbir yan etkisi yok.  

Aşıların koruyucu olup olmadığına gelirsek, aşılar hasta olmayı engellemeyebilir. 

Bu kızamık dahil bütün aşılar için geçerlidir. Aşılar hastalığın ağır geçirilmesini 

engeller. Covid-19’da da böyle olmuştur. Bazı kişiler aşı olsalar bile hastalığı aşı 

sayesinde hafif geçirmişlerdir. Aşı olmayanlar ise maalesef hastalığı ağır 

geçirmekteler ve yaşamlarını kaybedebilmekteler. Yoğun bakımda yatan 

hastaların yüzde 99’u aşı yapılmamış kişilerden oluşmaktadır. Aşı yoğun bakım 

yatışlarını ve hastalığın ağır geçirilmesini önlüyor. Hayatını kaybedenlerin hemen 

hemen tamamı aşısız insanlar.  

Covid-19 pandemisi insan sağlığını olumsuz etkilemesinin yanı sıra eğitimi, sosyal 

yaşamı ve ekonomiyi de olumsuz etkilemiş ve etkilemeye devam etmektedir. Bu 

kaostan çıkmanın temel yolu aşılamadır. Aşılama ile birlikte maske, sosyal mesafe 

ve el hijyenine özen gösterilmesi pandemiden çıkışta en önemli silahlarımız 

olmaya devam etmelidir. 
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PROF. DR. CELALETTİN KOCATÜRK 
Göğüs Cerrahisi Uzmanı 
 
Covid 19 ilk olarak Çin’de görülmesinin ardından radikal kararlar alarak kontrol 

altına almayı başardılar. Şimdiye kadar koronavirüs ailesinin 6 tane üyesi 

mevcuttu. Oradan gelen bazı bilgilerimiz vardı. Oradaki bilgilerimizden yola 

çıkarak bu hastalığın kolaylıkla, bu kadar sorun olmadan çözülebileceğini 

düşünmüştük. Ama zaman geçtikçe gördük ki bu virüs çok fazla tehlikeli, çok hızlı 

ürüyor, çok hızlı bulaşıyor. Zannettiğimiz gibi ne kadar hızlı bulaşırsa o kadar az 

ölümcül olur, ya da ne kadar ölümcül olursa o kadar az bulaşır mantığı bu virüste 

çok da geçerli değil. Bu virüs ne yazık ki çoğaldıkça mutasyonlara uğradı, 

mutasyonlar da hiç lehimize gelişmedi. Daha önce yine bu koronavirüs ailesinden 

olan SAR VE MERS virüsünde olan mutasyonlar insanların lehine gelişmişti. Ama 

bu virüs mutasyonlarla hem güçlendi hem de daha ölümcül ve daha bulaşıcı oldu. 

Biz de bu virüsle ilgili bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hekimler olarak 

sıkça bir araya geldik.  Özellikle enfeksiyon hastalıkları uzmanları, acil hekimleri, 

dahiliye uzmanları, göğüs hastalıkları uzmanları, göğüs cerrahları; özellikle 

akciğer ile ilgili ilk etapta sorun yaptığını düşünüyorduk çünkü. Sürekli kendi 

aramızda bilgi paylaşımında bulunduk. Literatürü takip ettik. Eski bilgilerimizle 

yeni görmüş olduğumuz bu vaka deneyimlerini birbirimizle paylaşarak virüse 

karşı öne geçmeye çalıştık. Ama başarılı olduk mu? Çok da başarılı olamadık 

esasen. Çünkü başlangıcından günümüze kadar, bir taraftan bireysel olarak 

alınması gereken önlemler, bir taraftan sağlık profesyonellerinin ve çalışanlarının 

alması gereken önlemler ve ülkeyi yönetenlerin alması gereken önlemler var. Bu 

da yetmiyor, bütün dünyanın alması gerek tedbirler var. Bir hasta Çin’den çıkıp 

bütün dünyaya nasıl bulaştırdıysa, biz bunu bireysel olarak ya da ülke olarak 

önlesek de dünyanın en ucundaki bir hasta dahi kalsa, o da iyileşene kadar bu 

hastalık bitmiş sayılmıyor. Dolayısıyla hepimizin daha yapması gereken çok ödev 

var. Yoksa bu hastalığın üstesinden gelemeyeceğiz gibi gözüküyor. Çünkü virüs 

hala bizim önümüzde ve biz onu hala takip ediyoruz. Ve hala elimizde ne yazık ki 

yüzde yüz tedavi edici bir ilaç ya da yüzde yüz etkili bir aşı ne yazık ki yok. O 

yüzden hep beraber aklımızı ve bilimi kullanarak bu savaşı yenmeye çalışmamız 

gerekiyor. Ki bunu yapmaya çalıştığımızda hastalığı alt ettiğimiz gördük. Aksi 

takdir de bu hastalık bitecek gibi gözükmüyor.  

 

Pandeminin ilk gününden itibaren gündemi takip edip önerilerde bulunmaya 

çalışıyorum. Ama ‘’Neyi iyi yapmadık?’’ demedim. Hep ne yapmamız gerektiğini 
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konuştum. Ama elbette ki bir gün bu salgın biterse oturup neleri yanlış yapmıştık 

diyerek konuşabiliriz. Ama şimdi şunu yanlış yapmıştık, şunu yapmayalım 

şeklinde değil de, bundan sonra böyle yapmalıyız buna dikkat etmeliyiz şeklinde 

cümleler kurarak aslında yapmamız gerekenleri anlatmaya çalışıyorum. Elbette 

ki geriye dönüp baktığımız zaman birçok yanlımızın olduğu söylenebilir. Aslında 

tüm dünyanın bu süreci yönetmesi açısından iyi bir sınav vermiyoruz. Buradaki 

en önemli şey, yeterince şeffaf olamadık. Yeterince bilgi paylaşamadık. Bunu 

yapamadığımız zaman da fikir sahibi olamıyoruz. Fikir sahibi olamayınca o zaman 

ortalıkta hala hastalığa inanmayan bir grup ya da aşı karşıtları oluşabiliyor. O 

kadar hastalanan ve hayatını kaybeden insan olmasına rağmen. Bütün bunların 

temelinde aslında öngörü eksikliği bulunuyor. Bireysel olarak mesela; ben 

asansöre bindiğim zaman eğer maskemi indirir konuşmaya devam edersem 

hastalık kapabilirim değil mi? Ya da şikayetlerim varsa ve ben gidip test 

yaptırmıyorsam, ‘’aman boş ver nasılsa kolay atlatırım’’ diyorsam, o zaman hem 

kendime haksızlık etmiş oluyorum. Hem de hastalığın ikinci haftasına çok daha 

hazırlıksız yakalanıyorum. Hatta yüz kişiden 20’sinde çok ağır geçen bu hastalık 

belki ben de öyle olabilir. Ve üstelik yaymaya da devam ediyorum. Ben de işte o 

zaman öngörüsüzlük yapmış oldum. Mesel sağlık politikalarını yönetenler 

toplantılara ve gösterilere izin verdiler. Belli ki oralarda hastalık bulaşacak. 

Kuralların en önemlilerinden birisi mesafeydi. Bu mesafeyi biz yıktığımız zaman 

belli ki bulaşamaya devam edecekti. O zaman onlar da öngörüsüzlük yaptılar. Ya 

da şimdi spor karşılaşmalarına izin veriyoruz. En azından yarı yarıya azaltılmış 

olması gerekiyor. Ama içeride yine dip dibe oturuyorlar. Ve biz onlara müdahale 

etmiyoruz. Dünyada da bu böyle.  

Bu virüsten kurtulmanın yolu çok net: Bizim mutlaka bilgi ve patent paylaşımını 

yapmamız gerekiyor. İlaçların ve aşıların patent ve bilgi paylaşımını yapmazsak 

dünyada üretilebilir tüm ülkelerde mümkün olduğunca kısa sürede aşı üretip 

ücretsiz olarak tüm dünyaya yaymazsak bu hastalık çoğalmaya, çoğaldıkça 

mutasyona deva edecek. Ve gün gelecek elimizdeki aşılar hiçbir işe yaramayacak. 

Nitekim şu an da Sinovac aşıları bir işe yaramıyor. Zamanında çok işe yaradı. 

Sağlık çalışanları, ben de dahil hepimiz yaptırdık. Gerçekten de işe yaradı. 

Hepimizi korudu. Hatırlarsak, sağlık çalışanlarından her gün hayatını 

kaybedenlerin haberlerini alıyorduk. Ama oldukça azaldı. Ama üzerinden 3-4 ay 

geçtikten sonra etkisi azaldı. Bir de virüs çok güçlendi. Virüs neden güçleniyor? 

Çok çoğalıyor ve mutasyona uğruyor. Daha önce de belirttiğim gibi bu 

mutasyonlar insanlığın aleyhine virüsün lehine gelişti. Dolayısıyla da aşıdan 

kaçan, aşıya karşı üreyen bir sürü varyasyonlar oldu. Şu an da inaktif aşıları pek 
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bir işe yaramıyor. Yakın gelecekte eğer dünyadaki tüm herkesi en kısa sürede 

mümkün olduğunca çok aşılamazsak eldeki aşılar da işe yaramayacak. Hadi 

bakalım yeni baştan aşı üretilecek, yeni baştan tedarik, tekrar aşı kuyruğuna 

girilecek. Zaten tedarik sıkıntısı var. Düşünün bütün Afrika’nın yüzde 3’ü 

aşılanmış. Sadece bizim ülkemiz aşılansa ne olacak? Bizim şu an havaalanlarımız, 

limanlarımız, giriş çıkışlarımız açık. Başka bir yerde gelişmiş olan varyasyon 

hemen ülkemize gelebiliyor. Yani aslında sadece bireysel olarak, sadece ülke 

olarak değil; tüm dünya olarak hep beraber mücadele ederek bunun üstesinden 

gelebiliriz. Bunula ilgili bir öneride bulundum. Aşıların bilgi ve patent 

paylaşımının ücretsiz olarak yapılmasına dair. Müracaatta da ettim. Dünya Sağlık 

Örgütü bunu gündemine aldı. Dünya Ticaret Örgütü ve Birleşmiş Milletler ile 

görüşüldü. Ama ne yazık ki kabul etmediler. Hatta ‘’Bu bir pasta, kek tarifi değildir 

ki verelim. Bu yılların ürünüdür’’ gibi bir açıklama oldu. Evet tamam öyledir de bir 

taraftan siz bunu ticari bir meta olarak kullanmaya devam ediyorsunuz. Ama öte 

yandan dünyadaki bir ok ülkede bu aşılara ulaşım olmadığı için virüs oralarda çok 

çoğalıyor ve yeni varyasyonlar ortaya çıkıyor. Bir süper varyasyon olan Delta 

varyasyonu bütün dünyaya hakim hale geldi. Geçenlerde çıkan ‘Mu’ varyasyonu 

ve daha güçlü varyasyonlar aşıları etkisiz hale getirebilecek. 

Özetle, her şeyden önce bilgiyi paylaşmak gerekiyor. Ne kadar kişi hastalandı? 

Bunların ne kadarı aşılıydı? Hangi tip aşıdan yaptırdılar? Yoğun bakıma yatanların, 

hayatını kaybedenlerin özellikleri nelerdi? Bunları eğer açıklayabilirsek 

halkımızdaki soru işaretleri de birazcık daha netleşmiş olur.  

Şu an da birçok insanın kafasında ‘’Ben çift doz aşımı oldum’’. İnaktif aşı olanlar 

kendilerini şu an aşı olmuş saymasınlar. Hiçbir işe yaramıyor çünkü. Mutlaka 

üzerine en azından bir doz hatta belki de ikinci bir doz aşı yaptırmaları gerekiyor. 

Dünyada iki doz inaktif aşı yapılıp üzerine MRNA aşısı bu kadar yüksek dozda 

yapılan tek ülke biziz. Bu veriyi biz açıklayacağız. Sağlık Bakanlığı’nın bu veriyi bir 

an önce açıklaması gerekiyor. Yatan hastaların, yoğun bakıma giren hastaların 

yaşları ve aşılama özelliklerinin açıklanması gerekiyor. Ki biz de bilgi sahibi olarak 

fikrimizi söyleyelim. Eğer gerekiyorsa insanlar bir an önce gitsinler ve aşılarını 

olsunlar. Ya da ‘’2 doz Sinovac ve üzerine bir doz Biontech aldıysanız bu sizi 

koruyor ve bireysel tedbirlerinizi almaya devam edin’’ diyelim. Burada kafa 

karışıklığı oluyor. Ondan sonra aşı karşıtları ya da kararsızlar birçok şey 

söylemeye başlıyorlar. Boşluk bırakıyoruz. Biz de onlara cevap veremiyoruz.  

**Aşı olanlar da taşıyıcı olabiliyor ama yüzde 50 daha az bulaştırıyorlar. Yüzde 80 

oranında da hastalanmıyorlar. Yani virüsü alsalar, taşısalar bile hiç hastalık 
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bulgusu olmuyor. Yüzde 85-90’ın üzerinde hastaneye yatmıyorlar, yoğun bakıma 

girmiyorlar ya da entübe olup hayatlarını kaybetmiyorlar. Bu çok önemli bir 

avantaj. Tabi MRNA aşılarından bahsediyoruz. Dolayısıyla bu aşıları olanlar 

kendilerini güvence altına almış oluyorlar ama bulaştırma az da olsa devam ettiği 

için sevdiklerini kaybetme riskleri hala var. Özellikle de yaşlı olan kronik hastalığı 

olan hastalığı çok daha ağır geçirenlere bulaştırma riski var. Ve bu hastalığın 

bitmesini istiyorlarsa sonuçta bulaştırmamaları gerekiyor ki virüs ölsün. Ama 

maske takmaya devam etmezlerse, aşı oldum, önlemimi aldım derlerse virüsü 

yaşatmaya devam edebilirler. Virüs kendi kendine yaşamıyor. Bir canlıya 

tutunması gerekiyor. Onlar da buna aracılık etmiş oluyorlar.  

Virüsü en çok gençler bulaştırıyor. Özellikle de okula giden gençler. Onların yüzde 

30’u ile yüzde 50 arası hafif atlatıyor. Hatta hastalığı geçirdiklerinin bile farkında 

değiller. Bu anlamda aslında açıklanan rakamların iki katı vaka var. Son 

zamanlarda değişen bu varyasyonlarla beraber hastalık 2021’in Mart ayından bu 

tarafa burun akıntısı, hapşırık, baş ağrısı, hafif bir sırt ağrısı şeklinde seyrediyor. 

Bu semptomlar, soğuk algınlığı, grip, nezle gibi hastalıklarla karıştırılıyor. Bir kısmı 

da ‘’Ben korona olsam ne yapacağım ki? Neden test yaptırayım? Madem ilacı yok, 

yapacak bir şey de yok. Evde yatarım’’ diyorlar. Hatta 1-2 gün yatıp dışarı 

çıkıyorlar. Ne oluyor o zaman? Bulaştırmaya devam ediyorlar. Bu nedenle çok 

dikkat etmek gerekiyor. Bunu önlememiz gerekiyor. Nasıl önleyeceğiz? 

Semptomu olan ya çok hafif semptomu olsa dahi mümkün olduğunca çok kişinin 

test yaptırması lazım. Bizim ortaokul, lise, üniversite öğrencilerine haftada bir kez 

ücretsiz tarama testi yaptırmamız gerekiyor. Sadece öğrencilere değil. Orada 

çalışan tüm öğretmenlere, servis görevlilerine, yemekhane ve kantin görevlileri 

de dahil olmak üzere mutlaka tarama testi yapılmalı. Nabzı çok iyi tutmamız 

gerekiyor. Yani çok test yapmamız lazım.  

Bireysel olarak mutlaka maske takmaya devam etmemiz gerekiyor. Özellikle kış 

ayları geliyor. Kapalı alanlarda olacağımız için bu çok önemli. Maske-temizlik- 

mesafe değil; maske-temizlik-mesafe-havalandırma. Bulunduğumuz ortamda 15 

dakikada bir mümkün olduğunca pencereleri açmamız lazım. Özellikle asansöre 

biniyorsak çift kat maske takmamız lazım. Asansörlerde, yemekhanelerde, toplu 

taşıma araçlarında konuşulmaması gerekiyor. Mutlaka tabela asılması lazım: 

Lütfen zorunlu olmadıkça konuşmayın. Çünkü biz normal nefes alıp verdiğimiz 

zaman ile konuştuğumuz zaman arasında virüsü saçma hızımız 50 kat daha fazla. 

Gülüyorsak, kahkaha atıyorsak, öksürüp hapşırıyorsak bu bin kan 10 bin kat daha 

artabiliyor. Televizyon ve eğlence programlarına bakalım. Hiç kimse de maske 

mesafe falan yok. Hepsi sarmaş dolaş. Müzisyenlerin hiçbir tanesinde maske yok, 
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bağırarak şarkı söylüyorlar. Onları seyredenler ‘’bu dünyada böyle bir hastalık 

var’’ demezler ki zaten. O yüzden mutlaka televizyon programlarının örnek 

olması gerekiyor. Sanatçı dostlarımızın da örnek davranışlar sergilemesi 

gerekiyor ki hastalığın var olduğunu unutmayalım. Hastalığa rağmen tabi ki 

eğlenmeye ve sanata devam edelim ama; orada sanki hiç hastalık yokmuş gibi 

davranamayız.  

Bu söylediğim bir çok kişiyi incitebilir ama, aşıyı teşvik etmenin en önemli 

hususlardan biri de AVM girişlerinde HES kodunun gösterilmesi değil aşısız 

olanların alınmaması gerekiyor. Kusura bakmasınlar, onlar açık alandaki yerlere 

gitmeliler. Çünkü biz bunu yapmadığımız sürece bu aşılama hızı artmayacak. 

AVM’lere özellikle gençler gidiyor. Ve bu gençler de hastalığı hafif atlatıyor. Hafif 

atlattıkları için herkesi kendiler gibi geçiriyor zannediyorlar. Ama bu böyle değil. 

Hastalık da artık gençler de daha çok görünmeye başlandı. Daha geçen hafta 21 

yaşındaki bir hastayı kaybettik. 21 yaşında hiçbir ek hastalığı yok. Ondan önceki 

hafta da 29 yaşında milli sporcuyu kaybettik. Yani bana bir şey olmaz demekle 

olmuyor. Özellikle gençler, gebeler… Kadınlar gebelik sürecinde aşı yaptırmamak 

için çekiniyorlar. Tam aksine yaptırmaları gerekiyor. Gebelik sırasında hastalığa 

yakalanma riskleri çok daha yüksek ve çok daha ağır geçirebiliyorlar. O nedenler 

bizim bir kere davranış modelimizi değiştirmemiz gerekiyor. Dışarı çıkıp hastalık 

bitmiş havasıyla davranmaya devam edersek bir yere varamayız.  

Devlet şunu yapmalı. Amerika’da aşıyla ilgili olumsuz olayları bildirim merkezi 

var. Türkiye’de de var. Ama iyi işlemiyor. Böyle bir merkezin olduğunda birçok 

kişinin haberi bile yok. ‘’Ben aşı yaptırdım şu hastalık oldu. Aşı yaptırdım karnım 

ağrıdı. Aşı yaptırdım bir hafta sonra öksürmeye başladım. Aşı yaptırdım beyin 

kanaması geçirdim’’ gibi bulguların bir yere bildirilebildiğini birçok insan bilmiyor. 

Bunun mutlaka yapılması lazım. Bu bildirimler de takip ediliyor.  

Amerika’da bir cep telefonu aplikasyonu kuruldu. Son derece kolay bir uygulama. 

Biz de burada yapabiliriz. 12 yaşından 18 yaşında kadar olanlar ebeveynlerinin 

gözetiminde o uygulamayı indirebiliyorlar. 18 yaş üstündekiler hemen kendileri 

indirebiliyor. Aşı oldunuz ve sizde istenmeyen bir durum gerçekleşti. Siz o 

uygulamayı açıyorsunuz ve ne şikayetiniz varsa bildiriyorsunuz ve bunların hepsi 

izleniyor. Açıklanıyor. Böyle olunca insanların kafasında soru işareti kalmıyor. 

Ama biz bunu yapmadığımız için aşı karşıtları diyor ki, ‘’Bana başvuranlar oldu. 

Aşı olduktan sonra felç geçirmiş, kalp krizi geçirmiş’’ gibi. Anladım da bu kaç 

kişinin bilgisi. Bütün bunların hepsi Sağlık Bakanlığı tarafından yapılması gereken 

şeyler. Bunları yapmamız için hiçbir engel yok. Biz dünyanın en iyi dijital alt 



29 
 

yapısına sahip ülkesiyiz. Şu an Sağlık Bakanlığı’nın şu saniye itibariyle kaç tane 

ambulansı, hangi hastayı, hangi sebeple, nereden nereye götürdüğünü 

bilgisayardan görebilecek bir dijital altyapımız var. Dolayısıyla bu bahsettiğim 

sistemleri kurmak son derece kolay. Böylece bir güven duygusu oluşturmuş 

oluruz. ‘’Devletim beni önemsiyor. Aşıyı bana ücretsiz olarak temin ediyor. Aşının 

olumlu ve olumsuz yönlerini takip ediyor ve benimle paylaşıyor’’ denir. Şimdi biz 

bir belge imzalatıyoruz: ‘’Bu aşıdan dolayı başıma gelebilecek herhangi bir 

problem gelirse herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz’’ diye. Bu bile başlı 

başına bir sorun. Bu kağıdı imzalayan insanlar diyorlarki, ‘’Biz bunu neden 

imzalıyoruz?’’ Hiçbir hukuksal anlamı yok o belgeyi imzalamamızın. Başımıza 

aşıdan dolayı bir şey gelirse o belgeyi imzalasak da imzalamasak da bizim kanuna 

başvurma hakkımız saklıdır. O zaman o belgeyi imzalatmayalım da insanların 

eline boşu boşuna koz vermiş olmayalım.  

Bu virüs ağız, boğaz bölgesinde çoğalıyor ve hemen arkasından akciğerlere iniyor 

ve yaklaşık bir hafta süren enfeksiyon tablosuna neden oluyor. Aslında bir hafta 

sonra enfeksiyon tablosu geçiyor ve hastaların büyük bir kısmı iyileşiyor. 

Hastaların yüzde 20’siyse ağır geçiriyor. Çünkü bu dönemde hem enfeksiyonun 

üzerine başka enfeksiyon etkenleri binebiliyor hem akciğerde fibrozis denilen bir 

durum başlayabiliyor. Ki bu orta ve uzun vadede daha da büyük sorun haline 

gelebiliyor. Orta vadede yine stokin fırtınası denilen vücudun kendi kendine 

savaş açması durumu meydana geliyor ve organlar, ilk etapta akciğer, bundan 

hasar görüyor. Bu hastaların maalesef büyük bir kısmı yoğun bakıma geçirilip 

hatta bazıları entübe edilmek durumunda kalınıyor. Orta vadede özellikle bütün 

vücuttaki kılcal damarlar da ve küçük damarlarda hem atardamar hem de toplar 

damarlarda pıhtılaşmaya yol açtığını biliyoruz. Yani bu önemli bir problem. O 

nedenle uzamış Covid vakalarında 12 haftadan da uzun süren şikayetleri olan; 

Örneğin, halen başı ağrıyan, nefesi daralan, koku alması düzelmeyen hastaların 

birçoğu aslında uç organlara yeterli kan gitmemesi nedeniyle olduğu 

düşünülüyor artık. Bu dönemde bir taraftan pıhtı problemi bir taraftan da o 

pıhtıyı çözmek için vücudun ürettiği bazı maddeler yüzünden kanama 

problemleri meydana geliyor. Bu yüzden de bütün bunlara sebep olan stokin 

fırtınasını önlemeye çalışıyoruz. Orta vadede yine akciğerlerde fibroz denilen 

yeni sertleşme denilen bir durum meydana geliyor. Bu ne yazık ki çok kolay 

çözülebilen bir problem değil. Bu sertleşme uzun süre nefes darlığına neden 

oluyor. Başka bir problem ise bu hastalık yüzünden akciğer kanseri atlanabiliyor. 

Akciğer kanserinin bulgularından bir tanesi tomografide buzlanma görülmesi. Bu 

hastalıkta da buzlama durumu ortaya çıkabiliyor. O tomografide ki buzlanma 
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bulguları sanki Covid’ten dolayıymış gibi düşünülerek atlanıyor. Ve akciğer 

kanserinde gecikmeye neden oluyor.  Hastaların çoğu akciğer belirtisi olan 

öksürük balgam ve buna benzer şikayetlerden dolayı doktora müracaat etmeleri 

gerekirken ne yazık ki korkuyorlar, endişe ediyorlar. Acaba Covid kapar mıyım 

düşüncesiyle hastaneye başvurmuyorlar. Covid-19, orta vadede, bütün dünyada 

yapılan yayınlar bunu gösteriyor, özellikle kansere bağlı problemlere neden 

olacak. Covid, hemen hemen her organda sebebini bilemediğimiz bazı 

hastalıklara yol açabilir. Bunlar tabi yoğun bakımda ve entübe olan hastalarda 

karşılaştığımız durumlar. Uzun süre nefes darlıkları, mantar hastalıkları, 

tüberküloz, akciğer zarında yırtılma, özellikle entübe olan hastaların nefes 

borusunda darlıklar olabiliyor. Bunun yanında, unutkanlık, çabuk yorulma, uyku 

kalitesinde bozulma, hatırlama güçlükleri, sperm sayısında azalma gibi 

başlangıçta akciğer olmak üzere vücudun her organında olumsuz etkiler 

yaratabilmekte. 
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PROF. DR. RECEP YILDIZHAN 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 
 
Öncelikle virüsü konuştuk. Bir de buna karşı ne yapabiliriz dedik. Virüsün tedavisi 

olmadığına göre aşıları konuştuk. Şimdi ben gebelikten bahsetmek istiyorum. 

Gebeliğin zaten fizyolojik olarak anneye bir yük olduğunu, bir travma olduğunu 

ve bu yükün arttığını belirtmek istiyorum. Özellikle gebeliğin son üç ayında 

akciğer kapasitesi azalıyor, bebek büyüdüğü için zaten oksijen ihtiyacı artıyor. 

Dolayısıyla bunlar yan yana geldiği zaman gebeliğin son 3 ayında ortaya 

çıkabilecek komplikasyonlar virüse karşı rahatlatamama durumu ortaya çıkıyor. 

Gebelikte Covid ölüm oranları yaklaşık olarak 3 kat artmış durumda. Yine yoğun 

bakım oranlarında da 3 kat artış göstermiş. Bunlar tabi aşılanmayıp Covid’e 

yakalanan vatandaşlarımız.  

Birçoğumuz ek hastalık dediğimiz şeyleri bilmiyor. Geçirdiğimiz hatalıkları 

bilmiyoruz. Yıllarca gelişen bazı hastalıklar gebeliğin son dönemlerinde yük 

arttıkça anne ölümü olarak karşımıza çıkabiliyor. Dolaşım bozuklukları çok 

önemli. Gelişmiş toplumlarda anne ölümleri artık kanama dolayısıyla değil, 

dolaşım hastalıkları nedeniyle oluyor. Nedir bunlar? Kardiyovasküler dediğimiz 

sistemdeki bozukluklar. Özellikle hipertansiyon ve kalpteki rahatsızlıklardan 

oluyor. Burada bizim önemsediğimiz gebenin mutlak surette önceden 

tetkiklerinin yapılıp bu sürece girmeleri. Örneğin çoğu insan diyabet olduğunu 

çok geç öğreniyor. Önceden bunlar bilinip ve tedavi edilip gebe kalınabilirse daha 

iyi olur. Ama hiç olmazsa muayene takiplerinde bunları dile getirmek lazım.  

Aşıya da değinmek istiyorum. Gebeliğe bağlı oluşan hastalıklar, gebelik 

zehirlenmesini ya da gebelik diyabeti gibi sorunları aşının arttırmadığı görülmüş. 

Yani aşı gebeliğin kendi seyrine herhangi bir olumsuz etki yapmıyor. Özellikle bu 

mRNA dediğimiz Biontech aşısı gibi aşılar zaten hücre çekirdeğine girmiyor. 

Dolayısıyla insan genomunu değiştirmiyor. Bunu da bildiğimiz için bu konuda 

rahatız. En çok da gebelere bunu öneriyoruz. Peki gebelere aşı önerelim mi? 

Özellikle gebelikte riskli grupta öneriyoruz; ancak bir çok insan bir çok gebe riskli 

olduğundan bir haber olduğu için biz her türlü öneriyoruz.  

Tüp bebek hastaları ‘’hocam erteleyelim mi?’’ diyorlar. ‘’ Hayır, ertelemeyin’’ 

diyorum. ‘’Aşı olalım mı?’’ diyorlar. Evet, olalım. Burada da herhangi bir sıkıntı 

olmadığı nasıl ortaya çıktı? Etik olarak bunların araştırması yapalamadığı için tüp 

bebeğe başlanıp aşı olduktan sonra gebelik oluşan hastalarda herhangi bir 
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doğumsal anormalinin artmadığı görülmüş. Dolayısıyla tüp bebek ve gebelikte biz 

aşıyı öneriyoruz.  

 
 
PROF. DR. BAŞAK SOLMAZ 
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı 
 
Koronavirüs hastalığı 2020 yılının başından itibaren engellenemeyen bir biçimde 

dalga dalga tüm dünyaya yayıldı. Artan ulaşım ağlarıyla yoğunlaşan insan 

hareketliliği, virüsün dünyanın birçok yerine yayılmasına yol açtı. Sağlık sistemleri 

sarsıldı ve kimi ülkelerin sağlık sistemlerinin zayıflıkları gün yüzüne çıktı. 

Hastalığın yayılmasını engellemek için önlemler, hızlıca ve radikal biçimde alındı. 

Salgına karşı alınan önlemler toplum yaşamının pek çok alanını etkiledi. 

Okullar, akran grupları, iş arkadaşları bireylerin toplumsallaşmasında etkili tüm 

bu unsurlar askıya alındı. Yüz yüze ve karşılıklı iletişim olmadığı için 

toplumsallaşmanın işlevi de kaçınılmaz olarak zayıfladı. Ev dışında geniş alanlara 

yayılabilen insanlar arası etkileşim, kapanmayla birlikte evin metrekaresinin içine 

sığdırıldı. Evin barınma işlevi, insanların evle kurdukları ilişki biçimi değişti. “Hayat 

eve sığar.” dendi, oysa hayatın evden çok daha büyük olduğu anlaşıldı. 

Tüketim alışkanlıklarının bir parçası olmayan sağlık ürünleri temel ihtiyaçlar 

arasına girdi. Pek çok mağaza ve alışveriş merkezi kapatıldı. Temel ihtiyaç 

maddelerinin alınması için online alışveriş uygulamaları kullanılmaya başlandı. 

Alışveriş yapma biçimimizden eğitime varıncaya kadar hayatımız farklılaştı. 

Barınma, dinlenme, alışveriş, çalışma gibi gündelik yaşamın farklı nitelikteki 

kesitleri/işlevdeki bölümleri aynı zaman dilimine sığdırıldı. Zaman ve mekân algısı 

aşındı. 

Toplu ziyaretler, topluluk hâlinde yapılacak tüm etkinlikler kısıtlandı. Kültür-sanat 

gösterileri iptal edildi, spor müsabakaları ertelendi. İnsanların topluca bulunacağı 

restoran, kafe gibi yerler kapatıldı. Hastaların izole edilmesi, hastalığın 

tedavisinde sosyal ağların güçlü desteğinden uzak kalınmasına neden oldu. 

Zihinsel, duygusal ve fiziksel sağlık için diğerleriyle kurulan anlamlı sosyal ilişkiler 

büyük önem taşımaktadır.Covid-19 süreciyle birlikte sosyal ilişkiler uzaktan 

yürütülmeye başlanmış ve pek çok sosyal yaşantıya ara verilmek zorunda 

kalınmıştır. Yaşanan fiziksel izolasyon sonucunda pek çok insan dar fiziksel 

alanları monoton bir akış içerisinde paylaşmak durumunda kalmaktadır.  
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Sosyal ve duyusal izolasyonun bireyler üzerinde olumsuz etkileri vardır; anlamlı 

sosyal ilişkilerden mahrum kalmak ya da sınırlı düzeyde yararlanabilmek 

bireylerdeki; 

 depresif belirtileri,  

 kaygı belirtilerini,  

 yalnızlık hislerini artırabilmektedir.  

Akılcı olmayan kararlar alma, Uygun olmayan davranışlar sergileme, Kaygı 

düzeyinde artış, Hızlıca, doğruluğu kesin olmayan bilgiler edinip paylaşma gibi 

psikolojik ve davranışsal olumsuz sonuçlara, belirsizlik yol açabilmektedir. Covid-

19 süreci, bireylerin yaşamsal kırılganlık yani ölüm fikriyle yüzleştikleri bir süreç 

olmuştur.  Dehşet Yönetimi Kuramına göre , ölüm fikri insanların belli tepki ve 

tutum geliştirmelerine neden olmaktadır. 

Koronavirüs sürecinin kişilerarası iletişime etkilerine gelince;  

Karşılaşmalarda, buluşmalarda kültürümüzden gelen sarılmalar, öpüşmeler ve 

tokalaşmalar bitti. Dokunmaya dayalı iletişim ortadan kalktı (çocukların saçlarını 

okşamak, arkadaşının omuzuna kolunu atmak gibi). Maskelerin kapatmasından 

ötürü iletişim sürecinde mimik kullanımı azaldı. En yakınlarımızı bile kişisel 

alanımıza (45 cm – 1.2m arası) giremez oldu. Bayramlarda ve özel günlerde 

gerçekleştirdiğimiz, akraba ve dost ziyaretleri oldukça azaldı. Yüz yüze iletişim, 

çevrim içi iletişime dönüştü. Kişilerarası iletişim, toplantı ve sohbet uygulamaları 

üzerinden gerçekleşmeye başladı. Dostlarla gerçekleştirilen sosyal aktiviteler, 

çevrim içi ortama taşıdı. Aktivitelerin mekânsal ritüeli ortadan kalktı (Çevrim içi 

konserler, tiyatrolar vb. gibi) 

İletişim dili değişti iletişim literatürüne yeni kavramlar girdi; günlük yaşam 

pratiklerimiz dijital verileri dönüştü, biyolojik varlığımız istatistiksel verilere 

indirgendi dolayısıyla değişime duyarsız kalmak artık mümkün olmadığı gibi 

değişimin yönetilmesi de bir zorunluluk haline geldi. 

Dijital İletişim 

Dijital Vatandaşlık 

Yeni Medya Okuryazarlığı, dijital okuryazarlık, internet-bilgisayar okuryazarlığı 

Yapay Zeka ve büyük veri (Big Data)  
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Bu süreçte kişisel olarak, Yeteri kadar bilgi edinin ve aşırı bilgiye maruz kalmaktan 

kaçının. Bilgiyi resmi kaynaklardan edinin. Salgın konularının günlük yaşantınızı 

tümüyle kapsamasına izin vermeyin. "Vaktim olsa da yapsam." dediklerinizi 

gözden geçirin. Haftanızı planlayın. Yeni uğraşlar edinin. Bu durumu hep birlikte 

yaşıyoruz, yalnız değilsiniz. Psikolojik olarak yaşadığınız değişiklikler sizin için baş 

edilemez bir hal aldıysa profesyonel destek almanız gerekir. Psikolojik sağlığınız 

da en az beden sağlığınız kadar önemlidir. 

 

 
 
DOÇ. DR. FİLİZ İZCİ 
SBÜ Hamidiye Tıp Fakültesi Psikiyatri A.D 
 
PANDEMİNİN PSİKOLOJİK ETKİLERİ 

Pandemi nedir? 

Pandemiler genel olarak viral kökenli olup, hemen hemen tüm dünya kıtalarını 

etkileyen, tipik örneği hayvandan insana yayılan grip-influenza virüslerinin 

oluşturduğu salgınlardır. Dünya üzerinde ciddi can kaybına neden olan bir çok 

pandemi görülmüştür.  

Günümüze kadar olan en büyük salgın 14.yy da gerçekleşen Yersinia Pestis 

kaynaklı Bubonik Veba'ydı. Bu salgında yaklaşık 50 milyon insanın ölümü ile 

sonuçlanmıştır. 

2020 Pandemisi COVİD-19 

COVID-19 (Corona Virüsü Hastalığı 2019), yeni bir koronavirüsün neden olduğu 

ve ilk olarak Aralık 2019'da  Çin'in WUHAN kentinde ortaya çıkan bir viral 

solunum yolu hastalığıdır. SARS-CoV-2’nin neden olduğu COVID-19, küresel 

sağlık için önemli bir tehdit oluşturmuştur.  

30 Ocak 2020'de Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19'un uluslararası endişe veren bir 

halk sağlığı acil durumu olduğunu ilan etmiştir.  

COVID-19 virüsü, koronavirüs ailesinden bir RNA virüsü olup, hayvanları ve 

insanları  enfekte ederek solunum, gastrointestinal, hepatik ve nörolojik 

hastalıklara neden olmaktadır. 
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COVID-19 (Corona Virüsü Hastalığı 2019), Sars-Cov-2'nin (Şiddetli Akut Solunum 

Sendromu Coronavirüs 2) neden olduğu uzun bir kuluçka dönemi olan oldukça 

bulaşıcı bir hastalıktır.  

COVID-19'un belirsizliği ve düşük öngörülebilirliği sadece insanların fiziksel 

sağlığını tehdit etmekle kalmaz, özellikle duygu ve biliş açısından insanların 

ruhsal sağlığını etkiler.  

Salgın süresince; kişi yoğun korku halinden, kaderciliğe ve kayıtsız kalmaya kadar 

değişebilen ruh haline bürünebilir. 

Davranışsal Bağışıklık Sistemi teorisine göre; insanların kendilerini korumak için 

olumsuz duygular (örneğin, isteksizlik, kaygı, vb.) ve olumsuz bilişsel 

değerlendirme geliştirmesi muhtemeldir. Potansiyel hastalık tehdidi ile karşı 

karşıya kalan insanlar, kaçınma davranışları geliştirme eğilimindedir.  

Örneğin, pnömoni benzeri semptomları olan kişilerle temastan kaçınmak ve 

sosyal normlara kesinlikle uymaya çalışmak gibi davranışlar sergileyebilirler. 

Stres teorisine ve algılanan risk teorisine göre; halk sağlığını tehdit eden 

durumlar  olumsuz duyguları daha fazla tetiklemekte ve bilişsel değerlendirmeyi 

de etkilemektedir.  

Bu olumsuz duygular, hastalığa atıfta bulunulduğunda insanları potansiyel 

patojenlerden uzak tutar.  

Bununla birlikte, uzun vadeli olumsuz duygular insanların bağışıklık fonksiyonunu 

azaltabilir ve normal fizyolojik mekanizmalarının dengesini bozabilir. 

Bunun yanısıra, bireyler yetkililerden daha az uygun rehberlik durumunda 

herhangi bir hastalığa aşırı tepki gösterebilir, bu da aşırı derecede kaçınma 

davranışlarına ve uyum sorunlarına neden olabilir.  

Şiddetli kaygı düzeyi, kaçınma davranışının varlığı ve işlevsellikte bozulma 

belirtileri olan kişilere psikiyatrik müdahalede bulunulmalıdır. 

Bu nedenle, COVID-19'un neden olduğu potansiyel psikolojik değişiklikleri 

zamanında anlamak çok önemlidir. 

Pandemi, dünya genelinde stres, kaygı, depresif belirtiler, uykusuzluk, inkar, öfke 

ve korku gibi ek sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Kolektif kaygıların ortaya 

çıkması, COVID-19 kontrol stratejilerini zayıflatabilir, küresel düzeyde daha fazla 

hastalık ve ruhsal sağlık ihtiyacına yol açabilir, sağlık kuruluşlarından ve tıp 
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merkezlerine kadar günlük davranışları, ekonomiyi, önleme stratejilerini ve karar 

almayı etkileyebilir.  

Bu nedenlerle; COVID-19 un tüm dunyayı etkilediği bugünlerde; pandemi gibi 

tüm toplumun genelinde fiziksel ve psikolojik sorunlara yol açan durumlarda 

hem toplumun hem sağlık çalışanlarının fizyolojik ve psikolojik destek ve tedavi 

gereksinimleri oldukça önemlidir. 

Pandemide Toplum Ruh Sağlığı 

COVID-19 salgınını sonrası, yayılmasını kontrol etmek için suana kadar benzeri 

görülmemiş önlemler alınmıştır. 

 İnsanların kontrol önlemlerine uyması, COVID-19'a ilişkin bilgi, tutum ve 

uygulamaların değerlendirildiği bir çalışmada; Ankete katılanların çoğu (% 97.1) 

Çin'in COVID-19'a karşı savaşı kazanabileceğine güveniyordu. Neredeyse tüm 

katılımcılar (% 98.0) son günlerde dışarı çıkarken maske takıyorlardı. 

 Yüksek bir sosyoekonomik statüye sahip Çinli sakinlerin çoğu, özellikle kadınlar, 

COVID-19 hakkında bilgi sahibiydi, iyimser tutumlar sergilemekteydi ve COVID-

19'a yönelik uygun uygulamalara sahipti.  

COVID-19 bilgisini geliştirmeyi amaçlayan sağlık eğitimi programları, Çinli 

sakinlerin iyimser tutumlar sergilemelerine yardımcı olmaktadır. 

Salgın sadece enfeksiyondan ölüm riski değil, aynı zamanda dayanılmaz psikolojik 

baskı yüküde getirmiştir.  

Bir üniversite öğrencileri arasında yapılan çalışmada;, katılımcıların % 0.9'unun 

ciddi anksiyete, % 2.7'sinin orta derecede anksiyete ve % 21.3'ünün hafif 

anksiyete yaşadığını göstermiştir.  

Ayrıca, kentsel alanlarda yaşamak, aile gelir istikrarının olması ve ebeveynlerle 

beraber yaşamak anksiyeteye karşı koruyucu faktörler olarak saptanmıştır.  

COVID-19 ile enfekte olmuş akraba veya tanıdıklara sahip olmak, üniversite 

öğrencilerinin kaygılarını arttırmak için bir risk faktörüdür. 

Akademik faaliyetlerdeki gecikmelerin anksiyete belirtileri ile pozitif ilişkili 

olduğunu göstermiştir. 

COVID-19 salgını sırasında Çin'in en çok etkilenen bölgelerindeki travma sonrası 

stres semptomlarının (TSSB) yaygınlığı, belirleyicileri, özellikle TSSB'de mevcut 

olan cinsiyet farkı araştırılmıştır. 
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Sonuçlar, COVID-19 salgınından bir ay sonra Çin'de en çok etkilenen bölgelerde 

TSSB yaygınlığının % 7 olduğunu göstermiştir.  

Kadınlar yeniden yaşantılama, biliş veya duygudurumda olumsuz değişiklikler ve 

aşırı uyarılma alanlarında önemli ölçüde daha yüksek TSSS bildirmişlerdir.  

Daha iyi uyku kalitesi ve erken uyanma sıklığı daha düşük olan katılımcılarda daha 

az TSSB belirtileri saptanmıştır. 

Pandemilerde Sağlık Çalışanlarının Ruh Sağlığı 

Sağlık sistemleri, pandemi sırasında dünya çapında ölümlere neden olan en sıkı 

çalışan kuruluşlar arasındadır.  

Hem sosyal hem de profesyonel olarak büyük sorumluluklar taşıyan tıbbi 

personelin fiziksel ve zihinsel sağlığı etkilenir.  

Tıbbi çalışanlar, sadece salgın hastalıklarla, savaşlarla ve diğer halk sağlığı 

krizleriyle sınırlı kalmamakla birlikte, tıptaki yapısal değişikliklerin yol açtığı çeşitli 

stres kaynaklarıyla karşılaşmaktadır. 

Mortalite oranının yüksek olduğu Fransa'da; aşırı çalışma, stres, çoklu ölümlere 

maruz kalan tıbbi ve tıbbi olmayan hastane çalışanlarının ruh sağlığı sorunlarını 

ele almak için psikiyatri tele konsültasyonu sağlanmıştır. 

Bir başka çalışmada 4 hafta boyunca 19 SARS hastası gözlemlenmiştir. 

Katılımcıların 11'i sağlık çalışanı idi.  

Sağlık çalışanları, ailelerine, arkadaşlarına ve meslektaşlarına bulaşma riskine 

ilişkin bulaşma korkusu ve endişeden etkilenmiştir.  

SARS hastaları korku, yalnızlık, öfke ve ateş ve uykusuzluk endişesi yaşadıklarını 

bildirmişlerdir.  

Salgın sırasında belirsizlik ve damgalamanın belirgin temalar olduğunu 

bildirmişlerdir. 

Bu çalışmada yazarlar 3 klinik konunun önemini vurgulamışlardır;  

-İlk olarak, personel ve hastalar uyku yoksunluğunun sonuçları konusunda 

eğitilmeli ve uykusuzluk tedavi edilmelidir.  

-İkincisi, başa çıkma mekanizmaları bireyseldir ve stratejileri paylaşmak 

destekleyici ve yararlı olabilir.  

-Üçüncüsü, böyle bir krizle baş edebilmek için yalnız hissetmemek çok önemlidir. 
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Özetle, pandemi sırasında enfekte olma riski sağlık çalışanları arasında çok 

yüksektir.  

Enfekte olmanın yanı sıra; ölümle karşılaşmak, uzun çalışma saatleri, aileden 

uzun süre uzak kalmak sağlık çalışanlarının kaygı düzeylerini artırabilir.  

Bu nedenle, psikolojik rahatsızlıkları azaltmak için psikiyatristler veya psikologlar 

tarafından düzenli oturumlar yapılmalıdır. Bununla birlikte, pandemi sırasında 

esnek çalışma saatleri, kişisel destek ve düzenli molalar verilmesi önerilir. 

 

Pandemilerde  Toplum ve Sağlık Çalışanları İçin Koruyucu Önlemler 

Karantina, potansiyel olarak bulaşıcı bir hastalığa maruz kalmış kişilerin 

hareketindeki ayrılma ve kısıtlamadır.  

Karantinadaki insanlar hastalığa maruz kaldığı düşünülen ancak şu anda 

hastalığın belirtilerini göstermeyen kişilerdir.  

Bu insanlar olası hastalık taşıyıcısıdır ve hastalık durumları bilinmemektedir.  

Karantinanın amacı, muhtemelen hasta olan bir kişinin temasını durdurarak 

hastalığın yayılmasını önlemektir. 

Karantina sırasında sık görülen ruhsal bozukluklar 

-Akut Stres Bozukluğu 

-Travma Sonrası Stres Bozukluğu 

-Majör Depresyon 

-Yaygın Anksiyete Bozukluğu 

-Uyum Bozukluğu 

Karantina Döneminde Ruhsal Hastalıklar Bakımından Riskli Gruplar 

- Halen ve geçmişte ruhsal hastalığı bulunanlar 

- Sağlık çalışanları 

- Alkol ve madde bağımlılığı olan kişiler 

- Gebeler, postpartum dönemdeki kadınlar 

- Bilişsel bozukluğu olanlar 



39 
 

- Azınlık grupları 

-Yaşlı kişiler 

İnsanlar karantina sırasında hoş olmayan deneyimler yaşayabilir.  

Sevdiklerinden ayrılmak, özgürlük kaybı, can sıkıntısı ve hastalık üzerindeki 

belirsizlik dramatik etkilere neden olabilir.  

Önceki salgınlarda öfke patlamaları, intihar düşünceleri, intihar girişimleri 

bildirilmiştir. 

Daha uzun karantina süresi, enfeksiyon korkusu, stigma, finansal kayıp, yetersiz 

malzeme, yetersiz bilgi strese neden olmuştur.  

Bu nedenle, zorunlu karantinanın potansiyel faydalarının yanı sıra, olası 

psikolojik maliyetler de dikkate alınmalıdır. 

Sağlık çalışanlarının karantinanın zihinsel etkileri için en yüksek risk gruplarından 

biri olduğu düşünülmektedir.  

2003 yılında SARS salgını sonrasında, karantinaya alınan birçok sağlık çalışanı, 

hastalarla doğrudan teması en aza indirmek, kalabalıklardan kaçınmak, ciddi 

tükenmişlik belirtileri, uykusuzluk, yorgunluk, daha düşük konsantrasyon, 

isteksizlik ve iş için düşük motivasyon gibi kaçınma davranışları bildirmiştir. 

Daha önceki bir çalışmaya göre; karantinanın, salgından 3 yıl sonra bile yüksek 

düzeyde depresif belirtileri öngördüğü bulunmuştur. 

Bulaşıcı hastalığı olan kişilere yönelik damgalama karantina döneminde 

gerçekleşir ve karantinadan sonra da devam edebilir. 

Enfekte insanlar, tedavi edildiklerinde bile damgalanmaya ve meslektaşlarından, 

yerel mahallelerindeki insanlara karşı reddedilmeye maruz kalabilirler. Bu durum 

bu kişilerde depresif belirtilere neden olabilir  

Damgalanmayı azaltmak için karantina mantığı ve hastalık hakkında eğitim 

sağlanmalı ve okullarda ve işyerlerinde daha ayrıntılı bilgiler yararlı olabilir.  

Konferanslar, ziyaretler, karşılıklı faaliyetler, televizyon programları kayıp ve 

kederle başa çıkmak için destekleyici ve faydalıdır.  

Toplumsal bütünlüğü teşvik eden gönüllü faaliyetler, ruh sağlığının yas ve 

gelişimiyle başa çıkmaya yardımcı olabilir. 
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Sonuç olarak, karantina başlıca bulaşıcı salgınlarla başa çıkmak için gerekli ve 

etkili bir stratejidir.  

Bununla birlikte, karantinanın olumsuz psikiyatrik sonuçlarla ilişkili olduğu ve 

karantinanın psikolojik etkilerinin aylar veya yıllar sonra tespit edilebileceği 

bildirilmiştir.  

Bu nedenle, karantina sürecinin bir parçası olarak psikolojik önlemler dikkate 

alınmalıdır. 

Dolayısıyla karantina planlama sürecinin bir parçası olarak psikolojik etkileri 

azaltma önlemlerinin de uygulanması gerekmektedir. Bunlar şöyle sıralanabilir: 

-Karantina mümkün olduğunca kısa tutulmalı  

- Hepimiz için ulaşılabilir, anlaşılabilir, mümkün olduğunca fazla ve doğru bilgi 

verilmeli  

-Yetkililer, karantinaya alınan kitlenin temel ihtiyaçları için yeterli malzemeyi 

mümkün olduğunca çabuk sağlamalıdır.  

-Huzursuzluk düzeyi azaltılmaya çalışılmalı ve iletişim arttırılmalı 

-Yüksek riskli gruplar, önceden ruhsal hastalığı olan, gebelik ve doğum sonrası 

erken dönemde olan kadınlar, bilişsel kapasitesi kısıtlı olan kişiler ve sağlık 

çalışanlarına özel önlemler alınmalı, özel destek grupları oluşturulmalıdır. 

Pandemide Toplum ve Sağlık Çalışanlarının Ruh Sağlığı İçin Psikososyal Bakım ve 

Koruyucu Önlemler 

-Psikososyal Bakım 

-Toplum için Koruyucu Önlemler 

 

Psikososyal Bakım 

"Psikososyal" terimi, sosyal faktörler ile bireysel düşünce ve davranışların 

birbiriyle ilişkisi ile ilgilidir  

Deprem, sel, savaş, salgın gibi afetler sırasında; toplumun ruh sağlığını 

iyileştirmek için psikososyal destek şarttır.  

Krizden hemen sonra psikososyal bakımın sağlanması daha sağlıklı kabul edilir.  
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Psikososyal bakım, bireyleri rahatlatıp yönlendirerek ve olumsuz sonuçlar için 

baş etme stratejileri öğreterek toplumun normale dönmesine yardımcı olan çok 

disiplinli bir hizmettir. 

Pakistan depreminden sonra, 2005 yılında öğretmenlere psikososyal bakım 

eğitimi almaları sağlandı. TSSB ve depresyon tedavisi için grup çalışmaları yapıldı. 

Afet ve rahatlatıcı tekniklerin neden olduğu travmanın zihinsel etkilerini ifade 

eden bu çalışmalarda başa çıkma stratejileri kullanılmıştır. 

ABD'de kasırga felaketinden sonra, 2005 yılında, felaketin psikolojik etkileri 

nedeniyle hipertansiyon, kronik hastalıklar, şiddetli anksiyete bozuklukları ve 

depresyon bildirildi. TSSB, polis ve itfaiye çalışanları gibi kurtarma ekibi 

üyelerinin% 20'sinde gözlenmiştir. Bu nedenle, psikososyal bakıma dikkat 

çekilmiştir. 

Bugün, COVID-19 salgını sırasında, krizi ve psikososyal bakımı kontrol etmek daha 

zordur.  

Çünkü COVID-19 çok hızlı bir şekilde tüm dünyaya yayıldı ve hiçbir ülke salgın için 

yeterince hazırlıklı değildi.  

Henüz COVID-19 için spesifik bir tedavi geliştirilmediği için, tedavi algoritmaları 

ve acil müdahalelerin hazırlanması bu dönemde gereklidir.  

Salgın krizini bir felaket krizi olarak düşünmek ve psikososyal bakım sistemlerini 

hemen hayata geçirmek çok önemlidir. 

 

Toplum için Koruyucu Önlemler 

Pandemi sırasında anksiyete belirtileri düzenli seanslar olmadan azaltılabilir. 

Özellikle başa çıkma stratejileri, hafif veya orta derecede kaygı düzeyine sahip 

bireyler için yararlı olabilir.  

Bu stratejiler  su sekilde sıralanabilir: 

- DSÖ'nün kaynaklarını takip etmek ve doğru bilgi almak, asılsız bilgilerden 

kaçınmak kendinize güvenmenizi sağlayacaktır. 

- Geçen dönemde benzer felaketler yaşandı ve insanlar tahmin edilenden daha 

fazla adapte olabildi. 

- Egzersiz yapmaya, daha sağlıklı yemeye ve iyi uyumaya çalışın. Bağımlılık yapan 

maddelerden kaçının. 
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- Salgın sırasında daha önceki zorluklarda yaptığınız becerileri kullanmaya çalışın. 

- Öngörülemeyen durumlar için alternatif planlar yapın. Örneğin; evde nasıl 

çalışabileceğinizi, hastaysanız veya aile üyelerinden biri hastaysa ne yapmanız 

gerektiğini planlayın 

- Çocuklarınızla iletişimi sürdürün. Onlarla uygun, anlaşılır bir dilde salgınlar 

hakkında konuşmaya çalışın. Çocuklarınızla rutininizi yapmaya çalışın. 

- Sosyal ilişkilerinizi korumaya, deneyimlerinizi ve duygularınızı paylaşmaya 

çalışın. 

- Bunun için işlevsel bir bozulma ve endişe olduğunu düşündüyseniz danışmanlık 

alın. 

Sağlık Çalışanları İçin Koruyucu Önlemler 

- Karantinaya girip girmediğinizde kendiniz ve aileniz için endişeli olmak normal 

bir süreçtir. 

- Döneme ilişkin belirsizlik kaygıyı ve gerginlik düzeylerini artırabilir, bu da 

işlevselliği azaltabilir. 

- Çalışma ortamındaki roller ve işbirliği belirlenmelidir. Bu nedenle bireyler 

meslektaşları ve yöneticileri ile açık bir iletişim içinde olmalıdır. 

- Deneyimlerin, duyguların ve ortak sorunların meslektaşlarla paylaşılması 

dayanışmayı artırır. 

- Karantina döneminde depresif ve travma sonrası stres belirtileri için psikolojik 

danışma talep edilmelidir. 

SONUÇ 

Tahminler ve önlemler dikkate alındığında; salgın sırasında ve sonrasında 

pandemilerin fiziksel, zihinsel, sosyal ve ekonomik yükleri araştırılmalıdır.  

Halk ruh sağlığı ve travmatik kriz dönemi için koruyucu önlemler, halkın etkisini 

en aza indirecek şekilde yönetilmelidir.  

Sorumlulukların çoğu devlet yetkililerine ait olmakla birlikte, hem sağlık 

çalışanları hem de halk bu sürecin önemli parçaları olarak görülmelidir. 

Bu nedenle, psikososyal desteğin sistematik bir uygulamasına ek olarak, hem 

halk sağlığı hem de sağlık çalışanlarının sağlığı için gerekli olan öngörülebilir 

önlemler alınmalıdır. 
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Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi 
 

COVİD-19 PANDEMİSİNİN EKONOMİYE ETKİLERİ 

Dünya 100 yıl öncesinde 18 ayda 50 milyon kişinin canına mal olan İspanyol 
Gribi’nden sonra yeni ve daha korkunç bir tehdit ile karşı karşıyadır. 2019 yılı aralık 
ayında Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan (Covid-19), 2020 Mayıs ayı itibariyle 
200’ü aşkın ülkeye yayılmıştır. 2020 yılı mart ayı itibariyle Türkiye’yi de etkisi 
altına almıştır. Bilim ve tekniğin bu kadar gelişmiş olmasına karşın, tehdidi 
ortadan kaldırmaya yetmemektedir. 

Sağlık Bakanlığı verilerine (28 Eylül 2021) göre; dünya genelinde toplam vaka 
sayısı 233.400.857, can kaybı 4,775.042’dir. Türkiye’de ise vaka sayısı 7.095.580, 
can kaybı ise 63.611’dir. Dünya’da vaka sayıları ve can kaybı yönünden ABD, 
Hindistan, Brezilya, Birleşik Krallık, Rusya ve Türkiye ilk sıralarda 
bulunmaktadırlar. 

Covid-19’a dayalı olarak; bir taraftan başlangıçta konulan evden çıkma yasağı ve 
benzeri nedenlerle tüm ekonomilerde geniş kapsamlı ve uzun süreli üretim 
kesintilerine dayalı arz şoku bir taraftan da gelecek endişesi taşıyan, olumsuz 
algılamalara sahip olan hane halklarının tüketim harcamalarını kısmaları 
nedeniyle bir talep şoku ortaya çıkmıştır.  

Olumsuz arz şoku ve olumsuz talep şokunun birlikte ortaya çıkmasının makro 
ekonomik istikrarsızlığa neden olacağı daha baştan tahmin edilebilecek bir 
durumdu. Dolayısıyla ekonomilerde bir küçülmenin ve işsizliğin olması beklenen 
bir sonuçtu. Bu ekonomik istikrarsızlık; finansal piyasalarda kırılganlıklar, kamu 
maliyesinde bozulmalar, yabancı yatırımların çekimserliği, dış ticaret hacminde 
daralmalar ve ödemeler dengesinde bozulmalar ve doğallıkla istihdam 
sorunlarına yol açabilecekti. 

Her ülkede büyüme ve kalkınmanın sürdürülebilirliği siyasi ve ekonomik istikrara 
bağlıdır.  Özellikle makro ekonomideki istikrar tüm paydaşların yararınadır diye 
düşünülmektedir. Makro ekonomik istikrar, bir ülkede iç ve dış denge koşullarının 
birlikte gözetildiği bir makro ekonomik yapıyı tanımlamaktadır. İç denge, dar 
anlamda fiyat istikrarını, geniş anlamda ise fiyat istikrarı ile birlikte tam istihdamın 
sağlanmasını ifade etmektedir. Bu itibarla iç dengeye ilişkin temel makro 
ekonomik göstergeler, enflasyon, büyüme, istihdam ve işsizlik gibi göstergeler 
olmaktadır. Dış denge ise dar anlamda dış ticaret dengesini ifade ederken geniş 
anlamda ödemeler bilançosu dengesinin sağlanması anlamına gelmektedir. Bir 
başka açıdan makroekonomik istikrarı, dönemsel dalgalanmaların sıklığı ve 
derecesinin düşüklüğü olarak tanımlamak da mümkündür. 

Bu çalışmamızda makro istikrarı sağlamanın temel parametrelerinden iç ve dış 
denge bileşenlerine bakılarak özellikle de Covid-19 pandemisinin bu 
parametrelere olumsuz etkilerine bakılacaktır. Ancak bu değerlendirmeler 
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yapılırken dünyanın başlıca ülkelerinin Covid-19 öncesi sonrası makro ekonomik 
verilerine de bakılacaktır. Böylece Pandeminin bu ülkeleri nasıl etkilediğine de 
bakılarak birlikte değerlendirme yapılacaktır. 

1. Türkiye ve Seçilmiş Ülkelerin Ekonomik Görünümü 
 

Küreselleşme öncesinde dünyanın ekonomik görünümü, gelişmiş ekonomilerle 
gelişmekte olan ekonomiler arasında önemli bir farkın bulunduğu bir görünüm 
sergiliyordu. Bu fark küreselleşme sürecinde kapanmaya başladı. Bir başka 
deyişle gelişmekte olan ekonomiler, gelişmiş ülkelerle aralarındaki derin farkları 
kapatmaya başladılar. Ancak, bu farkı kapatmaya yönelik gelişme esas olarak Çin, 
Kore, Hindistan ve Hong Kong gibi Uzakdoğu ekonomilerinde ortaya çıktı. Diğer 
kıtalardan bazı atılımlar olsa da hiçbir zaman Uzakdoğu ülkelerdeki kadar hızlı ve 
sürekli olmadı.2000’li yıllara girerken dünyanın ekonomik görünümü kısaca şöyle 
açıklanabilir.   

1999 yılı itibariyle dünyada 184 ülke içerisinden 28’inin gelişmiş ekonomiler 
olduğu ve bu gelişmiş ekonomilerin dünya nüfusunun % 15,5’ini oluştururken 
GSYH’nın %57,4’ünü ihracatın ise % 63,7’sini oluşturmaktaydı. Türkiye ise dünya 
nüfusunun % 1.1’ini, GSYH’nın % 1.3’ünü ve ihracatın da % 0.6’sını 
oluşturmaktaydı. 

2016 yılı verileri esas alındığında ise toplam ekonomi için 193 ülke esas alınarak 
yapılan değerlendirmede; gelişmiş ekonomi sayısının 28’den 39’a çıktığı, gelişmiş 
ekonomilerin dünya nüfusunun % 14.5’ini oluşturduğu, GSYH’nın ise % 41.8’ini 
oluşturmakta, toplam dünya ihracatının ise % 64.4’ünü yapmaktadır. Türkiye ise 
dünya nüfusunun yine % 1.1’ini, GSYH’nın %1.37’sini ve ihracatın da %1’ini 
oluşturmaktadır (Mahfi, Değişim Sürecinde Türkiye, , 2018).  

Yukarıdaki veriler dikkate alındığında; Türkiye’nin son üç yüz yıldır dünya 
ekonomisinden aldığı payın yine de değişmediğini göstermektedir ( %07-1.3 
bandı). Yani dünyayı toplam nüfusu 100 kişi olan ve toplam geliri (Gayri Safi Yurt 
İçi Hasıla-GSYH) 100 USD olan dışa kapalı bir köy olarak düşünürsek son üç yüz 
yıldır bir Türk’ün kişi başına geliri 0.7-1.3 dolar bandında oldu ama hiçbir zaman 
1.3 doların üzerine çıkamadı.  

Bu pay 2002’ de % 0 7’ydi, 2013’te %1’3 e çıktı ama ne yazık ki Dünya bankası 
verilerine göre son döviz şoklarıyla Türkiye’nin 2019’da dünya ekonomisinden 
aldığı pay yeniden % 0 7’lere kadar geriledi. (Kaynaklar; IMF, WEO, 
Database(www.imf.org) erişim 24 Mayıs 2020, Dalgakıran, Yüzleşme, 2021, s.16. 

2000’de Türkiye’de kişi başına gelir (GSYH) Estonya ve Polonya ile hemen hemen 
eşit iken onlar kişi başına düşen GSYH'yi 4-5 katına çıkarabildiler. 2000’de 
Türkiye’nin gerisinde olan Bulgaristan, Çin, Romanya, Kazakistan, Arjantin ve 
Brezilya gibi ülkeler Türkiye’yi geçtiler.  Büyümedik mi? Büyüdük. Ama öndekilere 
yetişemedik. Ayrıca arkadakiler de bize yetişmeye başladılar. Biz % 07-1.3 
bandında gidip geliyoruz. Yerimizde sayıyor patinaj yapıyoruz. 2000 yılında 
Türkiye ekonomik büyüklük açısından 17’nci sırada idi. 2019 yılında yine hala aynı 

http://www.imf.org/
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yerdeyiz.  Bunun nedeni biz büyüyoruz ama önümüzdekiler de büyüyor (Adnan 
Dalgakıran, Yüzleşme, s.17).  

Türkiye’nin bu durumu, ekonomik, sosyal ve kültürel temeller açısından çok daha 
geniş bir biçimde ayrıca tartışılmalıdır. 

1.1. Büyüme Oranları 
 

Aşağıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere Türkiye’nin 70 yıllık süreci 10’ar yıllık 
dönemler itibariyle büyüme oranları açısından değerlendirildiğinde; 1950-1959 
dönemi hariç hiçbir dönem ortalamada % 6’yı bile yakalayamamıştır. Şüphesiz 
bazı yıllarda % 10’ların üzerinde büyüme olmakla beraber 10’ar yıllık periyotlar 
itibariyle bu oranlar yakalanamamıştır. Bu büyüme oranları ise Türkiye’nin bir 
sıçrama yapabilmesi için yeterli olamamıştır.  
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Tablodan da anlaşılacağı üzere Türkiye 2013 yılında 958 milyar dolarlık GSYH ve 
kişi başına 12.582 dolar ile yüksek bir büyüme ve kişi başına gelir performansı 
göstermiştir. Ancak sonraki yıllarda bu performans maalesef gösterilememiştir. 
Ancak, Satınalma Gücü Paritesi açısından bakıldığında kişi başına GSYH’da dünya 
sıralamasında 11’nci sıradayız.   

 

 

Yıllar itibariyle dünyanın seçilmiş ülkelerinde GSYH artış hızları ve Pandemi 
dönemi karşılaştırıldığında; 2020 yılında korona virüs (Covid-19) salgını 
tarafından tetiklenen ekonomik gerilemenin geçmiş durgunluklarla 
karşılaştırıldığında benzersiz olduğu gözlenmektedir.  
 
Önceki krizlerde imalat sektörüne göre hizmet odaklı sektörler daha küçük 
büyüme düşüşlerine maruz kalma eğilimindeyken mevcut krizde gerekli sağlıklı 
davranış değişiklikleri ile birlikte sosyal mesafeyi ve hareketliliği yavaşlatmak 
amacıyla hizmet sektörleri özellikle toptan ve perakende ticaret, konaklama, 
sanat ve eğlence yüz yüze etkileşimlere bağlı olduğundan daha büyük 
kısıtlanmalara maruz kalmıştır. Bu tür sektörler için virüsle mücadele etmenin, 
özellikle aşı ve etkili tedaviler olmadan normalliğin herhangi bir görüntüsüne geri 
dönüşünün zor olduğu görülmüştür. 
 
2018 yılında yaşanan kur şokunun ardından 2019 yılını %0,9 büyümeyle kapatan 
ekonomimiz, 2020 yılını da %1,8’lik büyüme ile kapattı. Salgın önlemleri ile 
birlikte hızla yaşanan daralma ikinci çeyrekte %10’un üzerinde bir daralmaya yol 
açmıştı. Sonraki dönemde gelen hızlı toparlanma ile üçüncü çeyrek büyümesi 
%6,3 olarak açıklandı. Yılın son çeyreğinde ise büyüme oranı %5,9 olarak açıklandı 
ve yıllık büyümemiz %1,8 oldu.  
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Salgın döneminde devreye alınan kredi büyümesi politikası, 2020 yılında negatif 
büyüme kaydedilmemesini hedefliyordu ve süreç bugün mücadele ettiğimiz 
enflasyonist baskı gibi yan etkilere rağmen başarıyla tamamlandı. Üstelik 2020 
yılının son çeyreğinde, yılın geri kalanından farklı, sıkılaştırıcı bir para politikası 
izlendiğini de anımsamak gerekiyor. Ülkemiz bu sonuçla birlikte G20 ülkeleri 
içinde Çin dışında yılı büyümeyle kapatan tek ülke oldu. (Kaynak; TOBB, TUİK, 
KPMG) 
 
 

1.2. İstihdam ve İşsizlik ve Hükümetlerin Almış Olduğu Önlemler 
 

 

Covid-19 salgını küresel işgücü piyasalarını olumsuz şekilde etkilemiştir. Salgın 
hastalık nedeniyle alınan kapanma kararları, çalışma modellerinde belirgin ve 
radikal değişikliklere yol açmıştır. Küresel faaliyetteki zayıflık ve yavaşlayan 
ekonomik aktivite işgücü piyasalarında daralmaya yol açmıştır. 2020 yılında dünya 
genelinde işsizlik oranlarında ciddi artışlar meydana gelmiştir. Alınan tedbirler 
sonucunda bazı ülkelerde istihdam genel olarak önceki kriz dönemlerine göre 
daha hızlı toparlanmış gibi görünse de birçok ülkede çok sayıda insan hala işsiz ve 
eksik istihdam durumundadır. 
 

İşgücü piyasası koşulları ülkeye özgü değişiklik göstermekte, salgın farklı 
derecelerde kalıcı hasarlar bırakmaktadır. Krizin çalışanlar üzerindeki yükü de 
gruplar arasında dengesiz bir şekilde dağılmakta, nispeten daha az eğitimliler, 
kadınlar, gençler, temas yoğun sektörlerde çalışanlar ve kayıt dışı çalışanlar 
orantısız geçim ve gelir kayıpları yaşamaktadır. Hükümetler Covid-19 krizine, 
halihazırdaki gelir kayıplarını hafifletmek için; işe almayı ve istihdamı korumayı 
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teşvik etme, sosyal yardımı genişletme, krediyi garanti etme ve şirketlere öz 
sermaye desteği sağlama gibi çeşitli mali önlemlerle yanıt vermiştir. Bu önlemler, 
yaygın şirket iflaslarını engellemiş, istihdamı kısmen toparlamış ve işsizlik 
oranlarında göreceli düşüş eğilimi izlenmiştir. Bununla birlikte, istihdam ve 
işgücüne katılım Pandemi öncesi seviyelere göre oldukça düşüktür (TOBB) 
 

1.3. Enflasyon, Döviz Kurları ve Faiz Oranları 
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2020 yılı 2019 yılının aksine kurlarda çok büyük dalgalanmaların yaşandığı bir yıl 
olurken, Türk lirasının diğer ülke paraları karşısındaki değer kaybı önceki yıla 
oranla artış göstermiştir. Döviz kurlarındaki gelişmelerde Türkiye ekonomisinde 
covid-19 salgını nedeniyle yaşanan yavaşlama ve piyasalarda ortaya çıkan 
belirsizlik, faiz oranlarının düşük tutulmasına yönelik politikalar, küresel 
piyasalardaki ekonomik ve jeopolitik gelişmeler, bazı ülkelerle yaşanan 
diplomatik sorunlar etkili olmuştur.  
 
2020 yılında bir önceki yıla göre diğer ulusal paraların değer artış oranlarında 
yüksek artışlar kaydedilmiştir. 2020 yılı sonunda yıllık ortalama değerlere göre 
nominal olarak Türk lirası karşısında Amerikan doları % 23,6 değer kazanarak 
7,00551 TL’ye, Euro % 26,3 değer kazanarak 8,01408 TL’ye, İngiliz sterlini % 24,4 
değer kazanarak 8,98493 TL’ye, Japon yeni % 26,4 değer kazanarak 6,55625 TL’ye 
yükselmiştir. 
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Görüldüğü gibi son yıllarda  politika faizleri ABD  ve EURO bölgesi ve İngiltere’de 
oldukça düşüktür.2020 yılında da bu seyir devam etmiştir. Türkiye’de ise politika 
faizleri 2004 yılından beri aşağıya çekilmiş ve 2017 yılında % 8 oranlarında iken 
2018 yılında % 24’e yükselmiş, 2019 yılında yeniden % 12’ye çekilmiştir. Ancak, 
2021 yılında % 19’lara çıkmış ve halen bu seviyelerde seyretmektedir. 
 

1.4.  Dış Denge Açısından Yıllar İtibariyle Türkiye’nin Dış Ticareti 
 

 
 
 
Yukarıda da belirtildiği üzere ülke ekonomilerinde dış denge önemli olup, dış 
dengeden öncelikle anlaşılması gereken de dış ticaret dengesidir. Esasen 
Türkiye’nin ekonomik yapısı dış ticaret açığı vermektedir. Dış ticaret verileri 
incelendiğinde 1946’dan beri dış ticaret açığı verildiği ortadadır. Dış ticaret açığı 
verilmekle beraber ihracatın ithalatı karşılama oranı da önemli bir parametredir. 
Yukarıdaki tabloya bakıldığında Türkiye’de son 30 yılda yaşanan iki önemli 
ekonomik kriz (1994, 2001) öncesinde ihracatın ithalatı karşılama oranı % 50’ler 
seviyesine düştüğünü belirtmek gerekir. Ancak, son yıllarda ihracatın ithalatı 
karşılama oranı % 80’ler mertebesindedir. Hatta 2019 yılında cari fazla verilmiştir. 
2020 yılında ise ithalatımız 219,5 milyar dolar, ihracatımız ise 169,7 milyar dolar 
olup dış ticaret açığımız 49,8 milyar dolardır. Sonuç itibariyle Türkiye ekonomisi 
dış ticaret dengesi bakımından olumlu gelişmeler göstermektedir. 
 

2. Türkiye’de Covid-19 Sürecinde Devlet Katkıları ve Önlemler 
 

2.1.  Covid-19 Sürecinin Hemen Başında Alınan Önlemler 
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Türkiye, 18 Mart 2020 tarihinde “Ekonomik İstikrar Kalkanı” adıyla aşağıdaki 
önlemleri  devreye sokmuştur; 
 
1.Perakende, AVM, Demir-Çelik, Otomotiv, Lojistik-Ulaşım, Sinema-Tiyatro, 
Konaklama, Yiyecek-İçecek, Tekstil-Konfeksiyon ve Etkinlik-Organizayon sektörleri 
için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primleri Nisan, Mayıs ve Haziran ödemeleri 
6’şar ay ertelendi. 
2.Konaklama vergisi belli bir süre uygulanmayacak. 
3.Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemeleri Nisan, 
Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle ertelendi. 
4.İç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranı yüzde 18’den yüzde 1’e 
indirildi. 
5.Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan 
firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemeleri asgari 3 ay ötelenecek 
ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlanacak.  
6.İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması 
amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verilecek. 

7.Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte bulunan 
esnaf ve sanatkârların Halkbank’a olan kredi borçları, Nisan, Mayıs ve Haziran 
anapara ve faiz ödemeleri 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek. 
8.Kredi Garanti Fonu limiti 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartılacak, 
kredilerde öncelik gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan 
ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ’lere verilecek. 
9.Vatandaşlar için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı kredi paketleri 
devreye alınması teşvik edilecek. 
10.500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktar yüzde 80’den 
yüzde 90’a çıkartılacak, asgari peşinat yüzde 10’a düşürülecek. 
11.Virüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran 
aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline “mücbir sebep” notu 
düşülmesi sağlanacak. 
12.Stopaj gibi kaynağında yapılan kesintilerin ödemelerini içeren muhtasar 
beyannamelerin süreleri 3 ay ertelenecek. 
13.Asgari ücret desteği devam edecek. 
14.Mevzuattaki esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha etkin hale 
getirilmesi temin edilecek. 
15.Kısa Çalışma Ödeneği devreye alınacak, bundan faydalanmak için gereken 
süreçler kolaylaştırılacak ve hızlandırılacak. Böylece faaliyetine ara veren iş 
yerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği verirken, işverenlerin de maliyeti 
azaltılmış olacak. 
16. En düşük emekli maaşı 1.500 liraya yükseltilecek. 
17.Emeklilerin bayram ikramiyesi Nisan ayı başında ödenecek. Yine emeklilerin 
maaş promosyon ödemelerinin de, şubelere gitmelerine gerek 
kalmaksızın, doğrudan hesaplarına yatırılması sağlanacak. 
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18. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın belirlediği kriterlere göre 
ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir 
kaynak ayrılacak. 
19.İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma süresi 4 
aya çıkartılacak. 
20.Küresel tedarik zincirlerindeki aksama ihtimaline karşı hem üretimde hem de 
perakende de belirlenen önceliklere göre alternatif kanallar geliştirilecek. 
21.Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılar için sosyal hizmet ve evde sağlık 
hizmetlerinden oluşan periyodik takip programı devreye alınacak. 
Kaynak: T.C. Cumhurbaşkanlığı, “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi”.  
 
(https://www.tccb.gov.tr/haberler/410/117037/-ulkemizinmaruz-kaldigi-virus-
tehdidinin-en-kisa-surede-bertaraf-edilmesi-icin-devlet-olarak-tum-imk-
nlarimizi-seferber-ettik-). 
 

2.2. Ağustos 2020 İtibariyle Yapılan Sosyal Destekler 

 
 

2.3. KOBİ’lere Destekler 
 

İmalat sektörünün değer zincirindeki kritik pozisyonu da dikkate alınarak, imalat 
sektörü ile bunun tamamlayıcısı olan bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-
Ge sektörlerindeki mikro ve küçük işletmelere yönelik işletme sermayesi 
formunda destek tasarlanmıştır. 
 
Destek programı; KOSGEB, Dünya Bankası ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı 
- JICA tarafından yürütülen proje kapsamında toplam 600 Milyon Amerikan 
Doları tutarındaki bütçe ile uygulanacaktır. 
(Kaynak https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7579/proje-ozeti) 
 

2.4. Seçilmiş Ülkelerde Sağlanan Destekler 
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2.4.1. ÇİN 
 

 Çin’de yaklaşık 1,3 Trilyon Renminbi miktarında (veya GSYİH’nın yüzde 
1,2’si civarında) mali önlem paketi onaylanmış olup, söz konusu paketin 
uygulanmasına devam edilmektedir. 

• Salgın önleme ve kontrolü için harcamaların arttırılması,  
• Tıbbi donanım üretimi,  
• İşsizlik sigortasının hızlı bir şekilde ödenmesi,  
• Vergi indirimleri ve feragat edilen sosyal güvenlik katkı payları.  
• Çin Merkez Bankasının temel önlemleri arasında şunlar yer almaktadır:  
• 3 Trilyon Renminbi bankacılık sistemine likidite enjeksiyonu,  
• 1,8 trilyon Renminbi tıbbi malzeme üreti- cilerinin ve günlük ihtiyaçlara 

cevap veren işletmelerin ve tarım sektörünün düşük faiz oranlarıyla 
desteklenmesi,  

• 1 yıllık orta vadeli borç verme tesis oranı- nın 10 baz puan artırılması,  
• Bankaların mikro ve küçük işletmelere verdiği kredi ödemelerinin 

uzatılması. 
 

2.4.2. ABD 
 

• Uluslararası Para Fonu (In- ternational Monetary Fund-IMF) verilerine göre 
ABD, ilk olarak 2,3 Trilyon Dolarlık (GSYİH’nın yaklaşık yüzde 11’ine tekabül 
eden) Coronavirüs Yardımı ve Ekonomi Güvenliği Yasasını çıkarmıştır.  

• Bireylere bir defalık vergi iadesi sağlamak için 250 Milyar Dolar,  
• İş̇sizlik yardımlarını artırmak için 250 Milyar Dolar,  
• En savunmasız kişilere gıda güvenliği ağı sağlamak için 24 Milyar Dolar,  
• Kredi ve teminat vererek ve Federal Re- zerv 3 Programını destekleyerek 

kurum- sal iflasın önlenmesi için 510 Milyar Dolar,  
• Küçük işletme idaresi kredisi ve işçiyi elinde tutan küçük işletmelere 

yardımcı olacak garantiler için 359 Milyar Dolar,  
• Hastaneler için 100 Milyar Dolar,  
• Eyalet ve yerel yönetimlere transfer 150 Milyar Dolar.  
• ABD ayrıca; 8,3 Milyar Dolarlık Coronavirüs Hazırlık ve Ek Müdahale 

Tahsisler Yasası ile 104 Milyar Dolarlık Önce Aileler Coronavirüs Müdahale 
Yasasını da çıkarmış ve bu yasalarla da sağlık hizmetleri, hastalık izni, küçük 
işletme kredileri ve uluslararası yardım için destek vermiştir. 

• Çeşitli para politikası destek araçları 
• IRS vergi ödemelerinin ertelenmesi 
• Maliyet düşürümek için işçi izinlerinin vergi indirimleri 
• Ç̧alışamayanların vergi yükümlülüğünün kaldırılması, mükelleflerin stopaj 

sorumluluklarının ertelenmesi gibi önlemler almıştır  
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Kaynak: Özdemir, H., Atak, O., Hatıper Z. (Mayıs 2020). Koronavirüs (Covid-19) 
Küresel Salgını Dolayısıyla Türkiye ve Bazı Gelişmiş Ülkelerde Alınan Ekonomik ve 
Mali Tedbirler, Vergi Raporu, 248, (186-200). 
 

3. Sonuç 
 

2021’de ve 2022’de küresel ekonomide toparlanma öngörülüyor. Öte yandan bu 
toparlanmanın bölgeler ve ülkeler arasında farklı olması da bekleniyor. Gelişmiş 
ekonomiler arasında, ABD’nin bu yıl Covid öncesi GSYH seviyesini geçmesi 
bekleniyor.  

Yükselen pazarlar ve gelişmekte olan ekonomiler arasında Çin, daha 2020 yılı 
sonunda Covid öncesi GSYH’ya geri dönmüştü. Ancak diğer ülkelerde 2023 yılına 
kadar bunun gerçekleşmesi beklenmiyor. Farklı iyileşme süreçlerinin küresel gelir 
dengesizliğini daha da artırmasından endişe ediliyor. 

Salgınla dijitalleşmenin ve otomasyonun da hız kazandığı görülüyor. Bu durum 
sektörleri, firmaları ve işleri hızla dönüştürüyor. 

Küresel bazda sanayi üretimi hızla salgın öncesi seviyelere geri dönerken, turizm 
ve seyahat başta olmak üzere pek çok hizmet sektöründe kalıcı toparlanma 
beklenmiyor.  

E-Ticaret çok hızlı bir büyüme kaydetmektedir. 
 
Küresel bazda gelişmelere yön verecek olan aşılardır. Aşıların üretim ve 
dağıtımındaki olumlu gelişmeler, küresel bazda olumlu sonuçlar ortaya koyarken, 
yeni varyantlar olumsuz sonuçlar doğurabilecektir.  
 
Türkiye’nin salgın döneminde küresel ekonomik gelişmeler nedeniyle olumsuz 
etkilenmesi sonucu; bütçe açıklarının büyümesi, yüksek borçlanma ihtiyacı, döviz 
rezervlerindeki azalma, cari açık ve bunun finansmanı ve daha başka nedenlerle 
risk algısı ve risk priminin (CDS) artması, dolarizasyon, yüksek enflasyon ve yüksek 
döviz kurları, işsizlik oranlarındaki yükselme, başta ABD olmak üzere dış 
ilişkilerdeki olumsuzluklar mücadele edilmesi alanlar olarak görülmektedir 
 
Tüm bunlar ekonomide kırılganlığı artırmakta, risk alma ve yatırım yapma iştahını 
azaltmaktadır. Bu bakımdan Türkiye yabancı yatırımcılar açısından da cazip olmaktan 
çıkmaktadır. Bu itibarla sağlam bir hukuk düzenine ihtiyaç bulunmaktadır.  
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PROF. DR. NÜKET SİVRİ 
İÜC, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü 
 
PANDEMİNİN ÇEVRE ETKİSİ BAŞLIĞINDA ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIM  

Dünyada özellikle sağlığı tehdit eden problemler, küresel halk sağlığı sorunlarına 

neden olan ama çevre ile yakından ilintili sorunlardır. Çünkü her bir başlık, 

doğanın sistemsel özelliği nedeniyle birbiri ile yakından ilgilidir. Su- toprak- hava 

ayrılmaz üçlüsünün sadece birinde görülen aksama, hemen diğerine de yansır ve 

karşımıza büyük bir sorun olarak çıkar. İşte tam bu noktada sağlık sorunlarını 

çözme konusunda, geleneksel yaklaşımların aksine, insan-canlı ve çevre 

üçgeninde sürdürülebilir sağlık yönetimi, günümüzün sağlık sorunlarıyla başa 

çıkmakta başarılı olacak tek yöntem olarak görülmektedir. Bu yöntemin yani “Tek 

Sağlık” yaklaşımının hedefinde ekosistem sağlığını korumak vardır. 

Birbiriyle ilişkili olan ve bir bütün oluşturan parçalar bileşkesi olarak 

tanımladığımız “sistem”lerde, herhangi bir parçadaki olası aksaklıklar sistemin 

işleyişini etkiler. Doğada, canlılar ve onları saran cansız çevreleri, süreklilik arz 

eden ilişki halindedir. Bu öğelerin yanı sıra cansız çevre dediğimiz fiziksel ve 

kimyasal öğeler de etkileşimde büyük rol üstlenmektedir. Bu sistem parçaları ve 

bütünü oluşturan yapıya ekolojik sistemler yani ekosistemler adı verilir (Şekil 1).  

 

 

 

 

Şekil 1. Ekosistemi oluşturan ana öğeler (URL 1) 
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Süreklilik arz eden ekolojik sistemler, canlı öğeler olan üretici-tüketici ve 

ayrıştırıcıların birbirleriyle yakın ilişkili besin ağı sistemleri ile donanmıştır. Madde 

alışverişi yapacak şekilde etkileyen ve etkilenen organizmalar (biyotik unsurlar: 

üretici-tüketici ve ayrıştırıcılar), fiziksel ve kimyasal faktörlerin (abiyotik) etkisi ile 

varlıklarını sürdürürler (Şekil 2). Bu aşamada, enerji akışı, madde döngüleri ve 

populasyon denetimi ile üç temel işlevin ilişkileri düzenlediği sistem artık 

kusursuz devamlılığını sağlama hedeflidir. Ekosistemlerde birlikte bulunan 

işlevlerin sağlıklı ilerleyişi, sürdürülebilir olması; öğelerin sağlıklı olması ve 

dolayısıyla ekosistem sağlığı olarak tanımlanabilir. Bu sistemlerin istikrarlı olması 

ise “ekolojik denge” olarak tanımlanabilmektedir. Tıpkı televizyon gibi denizler, 

ormanlar, göller de bir sistemdir çünkü bu sistemde birbiriyle ilişkili olan ve bir 

bütün oluşturan parçaları vardır. Ama aradaki en önemli fark bu sistemlerin 

madde döngüsü ve enerji akışını içeren açık sistemler oluşudur. Her ekosistemde 

olduğu gibi tükenmeyen ve sistemin işleyişinin sürekliğini sağlayan enerjinin 

temel kaynağı güneştir.  

 

Şekil 2. Ekosistemlerde enerji akışı ve madde döngüsü şematik yaklaşımı (URL 1) 

 

Her sistemde olduğu gibi olası bir aksaklık ya da sistemi tehdit eden bir problem, 

bu sistemin zamanla bozulmasına yani sağlığını yitirmesine neden olacaktır. Nasıl 

ki aşırı yemek tüketen bir insan, zamanla obez olur ve sağlığını tehdit ederse, bir 

göl bir deniz ya da bir orman ekosistemine sürekli müdahale o ekosistem sağlığını 

olumsuz etkileyecektir. Doğa bize karşı çok sabırlıdır ve kolayca sağlığını 

kaybetmez. Ancak günümüzade sağlık hizmetlerinde kaydedilen ilerlemeler, 
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gittikçe artan müdahaleler, teknolojik gelişmeler nedeniyle doğadan gelen yanıt, 

ekosistemlerde bozulma ve sağlıksız çevre olarak kendini göstermeye 

başlamıştır. Bazen kuraklık bazen aşırı yağış ve belki bir pandemi olarak 

aksaklıklarla her geçen gün baş edilmeye çalışılmaktadır.  

Ulusal olduğu kadar uluslararası düşünce sisteminde doğanın yeri ve önemi gün 

geçtikçe artmakta ve mümkün olduğunda genç nesillere sağlıklı ve sürdürülebilir 

ekosistemler bırakma ile ilgili çözümler aranmaktadır. Bu amaçla, Dünya Liderleri 

2015 yılında, 2030 yılına kadar üç temel ihtiyacı karşılamak adına 17 küresel amaç 

üzerinde uzlaşmıştır.  2030 hedeflerine yönelik olarak ifade edilen 17 amaç 

içeren “Sürdürülebilir Kalkınma” için küresel amaçların taahhütlerini 

gerçekleştirme konusunda herkesin hedefleri bilmesi gerekliliği ifade edilmiştir. 

Daha öncesinde hedef olarak ifade edilen ama artık amaç olan Sürdürülebilir 

Kalkınma Amaçları (SKA), insanoğlunun parçası olduğu ve varlığını 

sürdürebilmesi için temel desteği sağlayan ekosistemlerle uyumlu ve denge 

içinde, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve geliştirilmesi olarak tanımlanabilir. Bu 

amaçların temel başlıklarında yer alan ekonomik olarak uygulanabilirlik, sosyal 

eşitlik ve çevresel sürdürülebilirlik önemli bileşenler olarak tanımlanmaktadır 

(Şekil 3).  

 

Şekil 3. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (URL 2) 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, Ocak 2016’da yürürlüğe girmiştir ve takip eden 

15 yıl boyunca UNDP politikası ve finansmanına rehberlik edeceği bilinmektedir. 

Birleşmiş Milletler ’in öncü kalkınma ajansı olarak UNDP, 170’ten fazla ülke ve 

bölgede çalışmaları vasıtasıyla amaçların uygulamaya konulması için çalışmalar 

yürütmektedir. Amaçlar içerisinde, çevresel sürdürülebilirlik bileşeni esas 
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alınarak, direk çevre ile ilişkili olan amaç 6- temiz su ve sanitasyon, amaç 12- 

sorumlu üretim ve tüketim, amaç 13- iklim aksiyonu, amaç 15- karada yaşam ve 

öğeleri, amaç 14- suda yaşam ve öğeleri, toplam 17 amaç içerisinde çevre teması 

ile ağırlıklı olarak ele alınan başlıklardır. Bu başlıkların her geçen gün artan önemi, 

gelecek nesillere daha iyi bir gezegen bırakmak amacıyla SKAnın 

gerçekleştirilmesi için hükümetler, özel sektör, sivil toplum ve vatandaşların 

ortaklığına ihtiyacı da artırmaktadır (URL 3). Yine de doğa ve ekosistemlerin 

sağlığı konusunda istenen çözümlere kısa sürede ulaşmak olası 

görülmemektedir. Mevcut koronavirüs (COVID-19) pandemisine hitap etmek ve 

kendimizi gelecekteki küresel tehditlere karşı korumak için; tehlikeli tıbbi ve 

kimyasal atıkların sağlıklı yönetimi gerekmektedir. Doğa ve biyolojik çeşitliliğin 

güçlü ve küresel yönetimi ve yeşil mutabakat kapsamında yapılacak işler; karbon 

nötr ekonomilere geçişi kolaylaştırmak bu yönetim başlığının en temel öğeleri 

sayılabilir. 

Biyolojik çeşitlilik ve habitat kaybı, küresel ısınma, iklim krizi ve toksik kirlilik ve 

benzeri nedenlerle kırılgan sistemi tehdit altındaki doğa, gün geçtikçe artan yeni 

krizlerle bilimin odak konusu olmuştur. Harekete geçmemek ve önlem almamak, 

insanlığı başarısızlığa uğratmaktır. Ancak ne yazık ki, doğanın hassas dengesine 

inat, doğada var olmaması gerekenleri doğaya bırakmak insanlık için artık 

alışkanlık haline gelmiştir. Ekosistem sağlığında en önemli olumsuz etkilerin, 

daha ziyade gelişmekte olan ülkelerde belirgin şekilde atık yönetimi kaynaklı 

olduğu bilinmektedir. Özellikle yaşanan COVID-19 sürecinde, atık yönetimi 

konusunda özenli davranılması gerektiği ortadadır, çünkü dünya çapında benzeri 

görülmemiş plastik atık bolluğunu tetikleyecek nitelikte atık oluşmaktadır 

(Vanapalli vd., 2021; Sarkodie and Owusu, 2020). Sadece yemek 

alışkanlıklarındaki değişim bile, sipariş odaklı alışverişlerde, daha fazla organik ve 

inorganik atığın oluşumuna ve bu atıkların ayrıştırılmadan aynı anda atılmasına 

sebep olmuştur. Bu amaçla kullanılan tek kullanımlık poşet, yiyecek paketleme 

materyalleri, sıcak-soğuk tutan yemek kapları, çatal-kaşık-bıçak setlerine ilave 

olarak, pandemi döneminde tek kullanımlık maske-eldiven gibi ürünlerin 

kullanımında sayısal artış yaşanmıştır (Haque vd., 2021). Buna ilaveten sağlık 

ekipmanlarındaki yoğun ama bir o kadar da zorunlu kullanımlar (cerrahi 

maskeler, eldivenler, tıbbi önlükler, yüz siperlikleri, güvenlik gözlükleri, koruyucu 

önlükler, dezenfektan kapları, plastik ayakkabılar vb) göz önüne alındığında, 

plastik kirliliğinden kaynaklanan tehlikenin boyutu net olarak anlaşılabilmektedir 

(Haque vd., 2021; Benson vd., 2021). Kontrolsüz olarak çevreye atılmış tek 

kullanımlık eldivenler ve maskeler, dünyanın dört bir yanındaki halka açık 



59 
 

yerlerde (ör; parklar, sokaklar) tespit edilebilmektedir (Silva vd., 2020) (Şekil 4). 

Hatta kişisel koruma donanımlarının (KKD) heterojen bileşime ve kontaminasyon 

riskine sahip olması nedeniyle, özellikle kontaminasyon riskinin arttığı alanlarda 

(ör; hastaneler, tıp merkezleri ve toplu taşıma araçları) tehlikeli atık statüsüne 

uygun bertaraf yönetimi için uygun bir plan gerekmektedir. Ancak COVID-19 

salgını, atık yönetim sistemleri üzerinde ek baskı oluşturarak yerel yakmalar ve 

doğrudan düzenli depolama gibi uygun olmayan yönetim uygulamalarına yol 

açmıştır (Silva vd., 2020). Bazı ülkelerde, virüsün geri dönüşüm merkezlerinde 

yayılmasını en aza indirmek için geri dönüşüm ünitelerini askıya alınmıştır 

(Dharmaraj vd., 2021). Ancak burada asıl tehdit, plastik atıkların bütün halde 

veya bulundukları alanlarda farklı etkenlerle boyutlarının küçülerek, kıyısal 

alanlara ulaşması ve boyut küçülme proseslerine devam etmesi, bu alanlarda 

meso, mikro ve nano boyutlu partiküller olarak kolayca birikmesi ve orada 

bulunan canlılar için tehdit unsuru olmasıdır (Çullu vd., 2021). 

 

Şekil 4. Pandemide yoğun kullanılan ve kontaminasyon riskinin artıran plastik 

atıkların kent alanlarındaki güncel durumu (NSivri  tarafından Nisan 

2021tarihinde çekilmiştir) 

Koronavirüsün (COVID-19) yayılmasını önleme eylemlerinin günlük kentsel su 

tüketimi miktarı üzerindeki etkisi bilinmektedir. Çünkü pandemi döneminde 

yapılmaması gereken ve doğaya zarar veren birçok uygulama ısrarla yapılmış, 

sokakların yıkanmasından her aşamada aktif dezenfektan kullanımı ve su 

tüketiminin en az 2,5 kat artırılmasına kadar olumsuz tüketim alışkanlıkları ile 
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karşılaşılmıştır. Kalbusch et al. (2020) tarafından Brezilya’da yapılan çalışmada, 

26 günlük kısıtlama öncesi ve sonrasında, endüstriyel, ticari ve kamusal su 

tüketiminde bir azalmanın yanı sıra konut su tüketiminde 11%’lik artış olduğu 

bulunmuştur. İngiltere'deki bazı bölgeler, kilitlenme sırasında en yüksek günlük 

tüketimde %’35'lik bir artış görülmüştür (Abu-Bakar vd., 2021). Bu sonuçlar 

ülkeler ve şehirlerdeki bireylerin kullanım alışkanlıklarına bağlı olarak değişim 

gösterse de genel bir sonuç olarak su tüketim miktarlarında, 10%-40% arasında 

değişen artışlar olduğu ifade edilebilir. Ancak aşırı su tüketimi doğadaki başka bir 

sistemi bozmaya yönelik kullanım demektir. Çünkü Türkiye su zengini bir ülke 

olmadığı ve kişi başı günlük su tüketimi ortalama 225 L olduğu için tasarruf 

önlemlerinin alınması gereken ülkeler konumundadır (Sivri vd., 2017). Maalesef 

pandemi döneminde bu kullanım daha da artmış ve su stresi yaşadığımız 

dönemlerle daha sık karşılaşmamıza neden olmuştur. Türkiye gibi su stresi (yıllık 

kişi başı 1000-1700 L ise stress) adayı olan bir ülkenin su kaynaklarının biraz 

müsrifçe kullanımı her geçen gün azalan su kaynaklarının yönetimindeki 

tutarsızlıklar bilim insanlarınca ürkerek izlenmektedir. Dünyada temiz kuyu 

suyunu halkına yarımşar litrelik torbalar içerisinde satan ülkeler varken ve 

maalesef bu ülkelerde salgınlar çok daha hızlı ilerliyorken, Türkiye’nin gerekli 

önlemleri alması elzemdir.  

ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIM: TEK SAĞLIK 

Tek Sağlık, farklı disiplinlerin insan, hayvan ve çevre temelinde daha iyi sağlık 

çıktıları elde etmek için iletişim kurduğu, programlar, politikalar, mevzuat ve 

araştırmaları tasarlamak ve uygulamak için birlikte çalıştığı bir yaklaşımdır 

(Süzük-Yıldız, 2020).   Tek Sağlık konsepti, özellikle son yıllarda önemi giderek 

artan hayvan kökenli hastalıkların ekosistem sağlığı ile uluslararası ticaret ve 

ekonomi üzerine oluşturduğu küresel etkilere bağlı olarak gündeme gelmiştir. 

Tek sağlık konseptinde ele alınan sağlık sorunlarının ortak noktası da sorunların 

küresel değer taşımasıdır. Hatta 2019 döneminde antibiyotik direnci konusu, G-

20 zirvesinde konuşulan ilk sağlık konusu ve antibiyotik direnciyle mücadelede 

tek sağlık yaklaşımının benimsenmesi tüm ülke yöneticileri tarafından da taahhüt 

edilmiştir. Artık herhangi bir noktada gelişen herhangi bir enfeksiyonun, küresel 

bir etkiye sahip olabildiği açıkça ortadadır ve bu aşamada tek sağlık yaklaşımını 

benimseyen ülkeler sınavlarını daha başarı ile atlatmaktadır. Mesela Norveç ya 

da Yeni Zelanda gibi. Hatta hastalık sınır tanımaz argümanı gereği, bir 

epidemiden pandemiye dönüşün aynı zamanda ekosistemde oluşturduğu 

tahribat açıkça ortadadır. Enfeksiyon hastalıkları açısından yeni ve yeniden önem 

kazanan enfeksiyonların ortaya çıkışı, enfeksiyonların hızla yayılıp salgın hatta 
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pandemi yapabilme gücü daha hızlı olabilirken, aslında bunun altında yatan 

temel neden insan ya da hayvanın yanı sıra ekosistemin enfekte olmasıdır. 

Ekosistem enfeksiyonu ise bir zincir halinde hastalıkların ekosistemdeki tüm 

canlıları etkilenmesine neden olabilmektedir. Bu nedenle sadece insanları ya da 

sadece hayvanları iyileştirip hastalığı kontrol altına almak artık yetersiz kalmakta 

ve tam bir iyileşme sağlanamamaktadır. Ekosistem sağlığını korumak için 

geliştirilen tek sağlık yaklaşımında; insan, hayvan, bitki hatta mikroorganizmanın 

yani çevreyi oluşturan tüm canlı yapıların her birine ihtiyaç vardır.  Tek sağlık 

yaklaşımının hedefinde ekosistem sağlığını korumak vardır. Artık herhangi bir 

noktada gelişen herhangi bir enfeksiyon, küresel bir etkiye sahip olabilmektedir. 

Tek sağlık yaklaşımında amaç, hızla enfeksiyon varlığını ve kaynağını belirlemek, 

tanıyı koymak ve kontrol önlemlerini alarak oluşabilecek küresel etkiyi 

önlemektir (Şekil 5). 

 

 

Şekil 5. Tek Sağlık konsepti ve disiplinler arası yaklaşım (URL 4) 

Bu başarının sağlanabilmesindeki kritik nokta bilginin paylaşılmasıdır, bu nedenle 

bilginin hemen, etkin ve doğru bir şekilde paylaşılabileceği bir sistem 

kurulmasına ihtiyaç vardır.  Bu yaklaşımda izlenecek yol ise sorunları etkin bir 

şekilde tespit etmek, hızla tanı koymak, bunlara cevap vermek ve önlemek için 

tedbirler almaktır. Bu etkin ve hızlı işleyişi sağlamak ise ancak farklı disiplinlerdeki 

laboratuvar ve sürveyans verilerinin sektörler arasında paylaşılması ile 

mümkündür. Her ülkenin; kendine ait öncelikler sıralaması ve planlamaları 
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oluşturmasının yanı sıra, global anlamda ele alınması gereken önlem ve 

politikaları da dikkate alması elzemdir.  

Günümüzde küreselleşmenin, iklim değişiminin ve modern yaşamın bu kadar 

geliştiği bir dünyada artık hastalıklar maalesef lokalize kalamamaktadır, hatta 

bölgesel olarak salgınlara küresel olarak epidemilere neden olabilmektedir. Bu 

nedenlerle hem lokalize olarak farklı disiplinlerin hem de uluslararası anlamda iş 

birliğine ihtiyaç duyulmaktadır. İnsanlık dayanıklı ve sürdürülebilir bir gelecek için 

hep birlikte, tek sağlık şemsiyesi altında hareket ederse başarılı olabilir. Yaşanan 

son salgın bize, sistemlerimizdeki zayıflıkların çoğunun nerede olduğunu 

göstermiştir. Demek ki sürdürülebilir olmak için en etkili çözümün ekosistem 

sağlığı yani “Tek Sağlık” çatısı altında birleşmek farkındalığı oluşmuştur.   
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