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RAPORUN HAZIRLANMA YÖNTEMİ 

Bu rapor COVID-19 pandemisinin özellikle dördüncü ve altıncı ayları ara-
sında ulusal ve küresel ölçekte yaşanan salgın bazlı gelişmeleri, pandemiye 
karşı yürütülen mücadeleyi, yaşanan sorunları ve çözüm yollarını ortaya 
koymak amacıyla hazırlanmıştır. Bununla birlikte altıncı ay olması ve haya-
tımızın bir yarım yılını (şimdilik) COVID-19 pandemisiyle yoğun biçimde 
geçirmiş olmamızın getirdiği tıbbi bilgi birikimini de dikkate alarak bu ra-
porda yaşadığımız salgının tıbba sığamayacağına, sığamadığına da dikkat 
çekmek istiyoruz. 

Kanaatimizce geldiğimiz aşamada bu saptamanın çok daha önemli oldu-
ğunu görüyoruz. Çünkü 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren pandemiye 
karşı gösterilmesi gereken toplumsal duyarlılık, özen, önem ve dikkatin 
“normalleşme” adı altında ortadan kaldırıldığını, pandeminin tümüyle tıbbi-
leştirilerek hekimler ve sağlık çalışanları özelinde çözülecek bir sorun gibi 
yansıtılmaya çalışıldığını görüyoruz. 

Siyasi iktidarın ekonomiyi insana önceleyen tercihi nedeniyle toplum gene-
linde bulaşın artmasının sonuçlarının sağlık sistemi ve hastane eksenli bir 
tıbbi hizmet politikasıyla çözülmek istendiğini anlıyoruz. Ama bu tutum tü-
müyle yanlış bir politikadır. Çünkü her salgın gibi COVID-19 pandemisi de 
gerek var oluş, gerek yayılma, gerekse getirdiği yıkım itibariyle insani, tıbbi, 
ekolojik, ekonomik, sosyal ve siyasal bir sorundur. O nedenle çözümü de 
aynı alanlarda aranmalıdır.  

İşte biz Türk Tabipleri Birliği olarak bu raporumuzun temel amacını da söz 
konusu nedenlerden dolayı pandeminin insani, tıbbi, ekolojik, ekonomik, 
sosyal ve siyasal bir sorun yönlerini belirginleştirmek olarak belirledik. 

Hiç kuşkusuz bu belirleme raporun sağlık hizmeti alanına sıkışmadan tıp 
dışı bilim çevreleriyle yakın temas kurmayı, pandemiyi tarihsel, felsefi, eko-
lojik, ekonomik ve sosyal yönlerden irdelemeyi gerekli kılmıştır. Bir süre 
önce TTB COVID-19 İzleme Kurulu yapısındaki benzer bir değişimin de 
itici gücüyle de tıp ve sosyal bilim alanının yetkin isimlerinin, akademisyen-
lerinin görüşlerini sahada hasta ile temas eden sağlık emekçilerinin dene-
yim ve bakış açıları ile buluşturduk. 

Son olarak raporun Türk Tabipleri Birliği tarafından yayınlanan ikinci ve 
dördüncü ay raporlarıyla bir devamlılık taşıdığını ifade etmek gereklidir. Bu 
nedenle konunun bütünselliği açısından söz konusu iki raporun da yeniden 
gözden geçirilmesini öneriyoruz: 

 TTB COVID-19 Pandemisi 2. Ay Değerlendirme Raporu 
o Https://www.ttb.org.tr/kutuphane/covid19-rapor.pdf 

 TTB COVID-19 Pandemisi 4. Ay Değerlendirme Raporu 
o Https://www.ttb.org.tr/kutuphane/covid19-rapor_4.pdf 
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