
Ülkemizde ve Dünyada Pandemi,
Yöne4lebildi mi? Bitecek mi?

Pınar Okyay
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Pandemi bi) mi?

«Pandemi bitmekten çok uzak ve 
her yerde bitene kadar hiçbir yerde bitmeyecek» 

DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Gebreyesus, 9 Mart 2022

h"ps://news.un.org/en/story/2022/03/1113632
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Pandemi bi) mi?

«Virüsün artık dikiz aynasında olduğunu düşünmek büyük 
hatadır» 

BM Genel Sekreteri António Guterres, 9 Mart 2022

h"ps://news.un.org/en/story/2022/03/1113632
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Pandeminin 3. yılına girerken

• İki yılda toplam 452,081,258 olgu
6,045,749 ölüm

• 9 Mart 2022
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Sosyal yükü çok büyük

• 2020'deki en yüksek noktasında, okul çocuklarının %90'ı okula 
gidemedi
• 10 milyon daha fazla kız çocuğu erken evlilik riski alFnda kaldı
• Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet arI
• 115-125 milyon insan aşırı yoksulluğa iLldi

https://theindependentpanel.org/wp-content/uploads/2021/05/COVID-19-Make-it-the-Last-
Pandemic_final.pdf
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Pandemi Yönetimi

• Kral çıplak!

• İnsan, tarihinin belki de en 
büyük  güvensizliği yaşıyor.
• Dirençli toplumlar 

yaratmaktan çok uzağız.
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Dirençli toplumlar

https://www.bloomberg.com/graphics/covid-resilience-ranking/

• Virüs kalıcı belki ama 
olağandışı durumumuzun 
ne kadar kalıcı olacağını 
sağlık yöne:mlerimiz ve 
toplumlarımızın uyumu 
belirleyecek.
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Bilim insanlarının uyarılarını dikkate almak 
gerekiyor!
• İnsanlar, evcil hayvanlar ve yaban 

hayatı arasındaki etkileşimler 
sonucunda daha önce hiç 
görülmemiş patojenler ortaya 
çıkacak; ölçek ve yoğunluğu sürekli 
artan bu etkileşimler yerel 
ekosistemleri aşırı baskılayarak er ya 
da geç ölümcül virüsler yaratacaktır. 
• Yeni Koronavirüs bunların en yenisi 

olabilir ancak, doğanın üzerinden 
elimizi çekmezsek sonuncusu 
olmayacaktır

h"ps://pandemic-financing.org/report/foreword/
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Yoksulluk!

https://sdgintegration.undp.org/covid-impact-low-and-medium-hdi-groups

Salgının başlangıcından bu 
yana, dünyanın en zengin 10 
milyarderi daha da 
zenginleşirken, küresel 
nüfusun yüzde 99'u gelir 
kesin:leri gördü.

2030 yılında;
• COVID-19'un bir sonucu 

olarak yoksulluğa i>len on 
kişiden yaklaşık sekizi, insani 
gelişmenin alt ucundaki 
ülkelerde yaşayacak ve en 
ağır yük Afrika'ya düşecek.
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İnsani Gelişme İndeksi
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Cinsiyet eşitsizliği
• Kadınlarda istihdam kaybı bildirme 

olasılığı erkeklere göre daha yüksek
• Başkalarına bakmak için işten vazgeçme
• Kadınların ve kızların, okulların kapanması 

dışındaki nedenlerle okulu bırakmaları 
erkeklere ve erkeklere göre 1,21 kat 
(1.20–1.21) daha fazla

• Kadınların pandemi sırasında toplumsal 
cinsiyete dayalı şiddetin arttığını bildirme 
olasılığı erkeklerden 1,23 (1.22–1.23) kat 
daha fazla

The Gender Equality Metrics team and the COVID-19 Forecas?ng team at Ins?tute 
for Health Metrics and Evalua?on. Quan%fying the effects of the COVID-19 
pandemic on gender equality in health, social, and economic indicators. The 
Lancet. 2 March 2022.
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Teknoloji eşitsizliği

https://worldpoverty.io/

h"ps://www.biotech-careers.org/biotech-companies

• Yerel aşı üretimi!
• Teknolojiyi paylaşımı
• Kapasite gelişimi
• Bilimsel uzmanlık desteği
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Eşitsizlikler arttı!

• Pandemi sadece mevcut eşitsizlikleri büyütmekle ve 
şiddetlendirmekle kalmadı, aynı zamanda bunlar üzerinde de gelişL.
• İkinci boyut, pandeminin yeni bölünmeler yaratmış olmasıdır. Ortaya 

çıkan en belirgin bölünme, evden çalışıp çalışamayacağınıza veya ne 
ölçüde çalışabileceğinize dayanmaktadır.
• Desteklerin boyutu ve çeşitliliği belirleyicidir.

https://www.resilience.org/stories/2022-03-02/how-the-pandemic-sharpens-inequalities/
13



Sanat ve sanatçıların durumu

• Sanat fuarları
• Tüm saLşların %50-70’ı fuarlarda yapılıyor
• Galeriler yeni sanatçılarını buralarda tanıLyor
• Dijital fuarlarda

• OVR (online viewing room) ile ancak %25 iş yapabildiklerini belir<yorlar.

• Sanat galerileri
• Küçük ve orta ölçekli galerilerin %75i kapanma ile karşı karşıya

• Müzayedeler
• Müzayedeler çevrimiçine taşındı. 
• Temsilciler aracılığı ile (sanat simsarları)

• En az %30luk bir kayıp 
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• Türkiye’deki sanat ekonomisinin kırılganlığı ve alandaki altyapı eksikliği nedeni ile salgın alanı son 
derece olumsuz etkilemiş>r. 

• Her 5 sanatçıdan 3’ü salgın sürecinde gelir kaybı yaşamışLr. 
• Etkinliklerin çevrimiçi ortama taşınması: bir süre sonra ilgileri aynı derecede devam etmemiş>r. 
• «Çağdaş sanat sektörünü kapsayacak iyileş>rme çalışmalarının ve destek mekanizmalarının 

geliş>rilmesi son derece elzem olduğu düşünülmektedir. Ne doğrudan işçi, memur, uzman olabilen 
ne de kapitalist sistemin dışında kalabilen sanatçıların, sanatçılığın meslek olarak var olmadığı bir 
coğrafyada, maddi ve manevi biçimlerde desteklenmemesi ülkenin kültürel ve sanatsal 
gelişiminin duraksamasına sebebiyet vereceği öngörülmektedir. Devle>n çağdaş sanat alanını da 
bir sektör olarak tanıması, sanatçı ve sanat profesyonellerini alanın çalışanları olarak kabul 
etmesinin gerekliliği düşünülmektedir. Devle>n, belediyelerin ve özel sektörün kültür sanat 
kurumlarının liderliğinde bir araya gelerek sanat ekonomisini güçlendirecek sürdürülebilir stratejiler 
geliş>rilmesi, poli>ka üretmesi, devle>n bu stratejileri kalkınma planlarına dâhil ederek 
uygulamasının gerekli olduğu değerlendirilmiş>r.» 15



Sağlıkta eşitsizlik arK!
Küresel Sağlık Güvenliği İndeksi

Tüm ülkeler bir sonraki büyük salgın için “tehlikeli bir şekilde hazırlıksız” durumda
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Aşı eşitsizliği: önemli değişken

• Aşı eşitliği, aşıların,
• ih:yaçlara göre
• ekonomik durumlarından bağımsız olarak
• tüm ülkelere dağıRlması gerek:ği anlamına gelir.

• Aşılara erişim ve aşıların dağıFmı, 
• ırk, din, siyasi inanç, ekonomik veya başka 

herhangi bir sosyal koşul gözetmeksizin
• her insanın ulaşılabilir en yüksek sağlık 

standardından yararlanma hakkına dayanan 
ilkelere dayanmalıdır.

https://data.undp.org/vaccine-equity/
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Aşılamadaki küresel eşitsizlik

ÜreOciler ayda 1,5 milyar doz üreOyor, ancak yaklaşık üç milyar 
insan hala ilk aşılarını bekliyor. 18



Nüfusun %40’ını aşılamak için gerekli maliyet
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Mevcut hastalıklarının durumu pandemi
yükünü arKrdı!
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Hayvanlarımız bile kilo aldı!

• https://www.nytimes.com/2022/03/04/us/dogs-cats-pandemic-weight.html?searchResultPosition=2
• Emotional eating in companion dogs: Owners' perception and relation with feeding habits, eating behavior, and emotional state. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1558787817301430?via%3Dihub

ABD’nde köpeklerin %50’sinde kilo ar\şı
• Sahibinin anksiyetesini paylaşma
• Gerginlik a\ş\rması
• Alış\rma sıklığında ar\ş
• Hareketsizlik

Henry

Vita
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Biden planı
• Yeni bir halk sağlığı sistemi

• Eski ama eskimeyene dönüş:
• Sağlık temel insan hakkıdır
• Sağlık hizmetleri bir kamu 

hizmetidir

• Bütün Politikalarda Sağlık
• Alma-Ata’dan Astana’ya Temel 

Sağlık Hizmetleri

1. Erişilebilirlik ve süreklilik
2. Ekip hizmeO
3. Toplum ka\lımı
4. Sektörler arası eşgüdüm
5. Koruyucu hizmetlere öncelik
6. Önemli sağlık sorunlarına öncelik
7. Riskli ve kırılgan gruplara öncelik
8. Kademeli hizmet
9. Entegre hizmet
10. Bilgiye/kanıta dayalı 
11. Dirençli
12. Hesap verebilir
13. Liyakat
14. İlaç, aşı ve gereçlerde ulusal yeterlilik
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Ülkemizde pandemi yöneYmi

• Bilime dayalı
• Şeffaf
• Hesap verebilir

• İki yıl geçti hala, verileri kim nasıl kullanıyor, kullanıyor mu bilmiyoruz!

• «Mutabakatla verilmemiştir!»

Bir salgın yönetimini hak ediyoruz!
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Peki ne olacak?
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Pandemiden endemiye mi dönecek?

• «Endemik olacak!»
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• “Bir epidemiyolog için, endemik bir enfeksiyon, genel oranların sta7k 
olduğu bir enfeksiyondur - yükselmez, düşmez. Daha doğrusu, 
hastalanabilecek insanların oranının, virüsün "temel üreme sayısı (R0)"nı, 
yani enfekte olmuş bir bireyin enfekte edeceği birey sayısını dengelediği 
anlamına gelir. Evet, soğuk algınlığı endemik7r. Lassa ateşi, sıtma ve çocuk 
felci de öyle. Aşılar onu ortadan kaldırana kadar çiçek hastalığı da öyleydi. 
Başka bir deyişle, bir hastalık endemik olabilir ve hem yaygın hem de 
ölümcül olabilir. Sıtma 2020'de 600.000'den fazla insanı öldürdü. Aynı yıl on 
milyon kişi tüberküloza yakalandı ve 1.5 milyonu öldü. Endemik, kesinlikle 
evrimin bir şekilde bir patojeni evcilleş7rdiği ve böylece yaşamın basitçe 
"normal"e döndüğü anlamına gelmez.” 

Nature | Vol 601 | 27 January 2022 | 
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Senaryolar

• Birleşik Krallık Acil Durumlar için Bilimsel 
Danışma Grubu
• Dalgalar halinde
• Dolaşımda aynı anda birden çok varyant 

olasılığı
• Bağışıklık kaçışı ve azalan bağışıklık
• Sürveyans, aşılar, terapötikler ve testler
• Bireysel önlemler

h"ps://www.gov.uk/government/publicaOons/academics-viral-evoluOon-scenarios-10-february-
2022/academics-viral-evoluOon-scenarios-10-february-2022 27



Pandemiye özel müdahale: Dört büyük küresel 
boşluğu kapatmak gerekiyor!
• Küresel ağ bağlantılı sürveyans ve araştırma: ortaya çıkan bulaşıcı 

hastalıkları önlemek ve tespit etmek
• Dirençli ulusal sistemler: kritik bir sistemi güçlendirmek küresel 

salgına hazırlık için temel ve yanıt
• Tıbbi karşı önlem ve araçların temini: pandemiye müdahale süresini 

kökten kısaltmak ve adil küresel erişim sağlamak
• Küresel yönetişim: sistemin sıkı bir şekilde koordine edilmiş, uygun 

şekilde finanse edilmiş ve sonuçlar için net hesap verebilirlik
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Normale dönmek ne demek?

• İstesek de istemesek de yeni bir normal geliyor!
• COVID-19 mızrağın sadece ucu. 
• Yaklaşık 12.000 yıl süren, bildiğimiz şekliyle insan uygarlığının ortaya çıkZğı 

Holosen’den çıkıyoruz.
• Şimdi, insanların gezegenin geleceğini şekillendiren baskın kuvvet olduğu, 

“Antroposen” diyebileceğimiz yeni bir jeolojik çağa girmekteyiz.
• Bu yeni çağda ne yapacağız?
• «Belirsiz gelecek karşısında, gezegensel baskıları hafifle7rken insan 

özgürlüklerini genişletmeyi hedefleyen yeni cesur yolları mı seçeceğiz? 
Yoksa, aynı tas aynı hamama geri dönmeye çalışmayı, donanımsız ve 
dümensiz olarak tehlikeli bilinmeyene doğru sürüklenmeyi -ve kaçınılmaz 
olarak batmayı- mı seçeceğiz?»

https://www.nature.com/articles/415023a 29



Değişim zamanı geldi
• Bu yeni çağda sağ kalmak ve gelişmek için, insanlar ve gezegenimizin 

birbirine sıkı sıkıya bağlı kaderini göz önünde tutan, varsılların karbon 
ve madde ayak izinin yoksulların olanaklarını ortadan kaldırdığını 
gören bir ilerleme yolunu yeni baştan tasarlamak zorundayız

• Geleceğimiz, insanlar veya ağaçlar arasında seçim yapma sorunu 
değil; ya hiçbiri olmayacak ya da her ikisi birlikte olacak sorunudur.

• COVID-19 sonrasında izlenecek yol, bir neslin yolculuğu olacak. 
• Umut: Tek Sağlık!

UNDP-TR-HDR-OVERVIEW-TR-2020.pdf
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Kaderin tahAnı arAk seçim gasp eF; ve
bu seçim de, seçebilme gücüne dayanıyor. 

Antroposen -insan çağı- dediğimiz bu cesur yeni jeolojik çağda,
türümüzde ve sadece bizim türümüzde dünyamızı

yeniden hayal edip kurma, adalet ve sürdürülebilirliği
seçme gücü var.
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ZeyYni seçerek başlayalım!

https://t24.com.tr/yazarlar/pinar-okyay/zeytin,34483

Teşekkür ederim 
pinarokyay@hotmail.com
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