
COVID-19 krizinin Türkiye’deki 

yönetilişini sorgulayan Prof. Kayıhan 

Pala’nın kovuşturulmasına ilişkin IAHPE 

açıklaması  

 
Tarih: 17 Temmuz 2020 Yazar: iahponline 0 Comments  

COVID-19 salgını ve pandeminin yayılmasından bu yana, halk sağlığı sistemlerinin bu tür 

durumlara ne kadar hazırlıklı olduğuna ve pek çok ülkede hükümetlerin krizi nasıl 

yönettiklerine ilişkin çeşitli hususlar mercek altına alınmıştır. Kemer sıkma politikalarının, 

ticarileştirmenin ve özelleştirmelerin damga vurduğu bir on yılın ardından güçsüz duruma 

düşen halk sağlığı sistemleri pek çok açıdan yetersiz kalmıştır: güvenilir halk sağlığı 

politikaları; zamanında sağlanan güvenilir veriler;  etkin epidemiyolojik taramalar; uygun 

donanım ve yeterli personel… Ki bu alanlardaki yetersizlikler ve eksikler halk sağlığı 

açısından son derece olumsuz sonuçlar vermiştir. Bu başarısızlıklara ek olarak aşırı sağcı 

hükümetlerin halk sağlığı alanındaki yetkili kuruluşlara (örneğin CDC, WHO) besledikleri 

düşmanlık da artarak daha açık hale gelmektedir. Ön plana çıkan örnekler arasında ABD, 

Brezilya ve Türkiye de yer almaktadır. Önemli kişilerin Türkiye’deki yetkili mercilerce baskı 

altında tutulması özellikle rahatsız edici bir durumdur.  
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enBursa.com adlı bir sitenin sorularını 21 Nisan 2020 tarihinde yanıtlayan Prof. Kayıhan Pala 

bir halk sağlığı uzmanı ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) COVID-19 İzleme Kurulu üyesi 

olarak bilgi, görüş ve önerilerini paylaşırken kimi eleştiriler de dile getirmiştir. Bu eleştiriler 

arasında şunlar yer almaktadır: Salgının Bura ilindeki durumuyla ilgili bilgilerin açık 

edilmemesi; veri paylaşımına sınırlama getirilmesi; mücadele çabalarında saydamlık 

olmayışı; test merkezlerinin sınırlı sayıda oluşu; Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine test 

yetkisi verilmesinde isteksizlik ve böylesi hassas bir dönemde belediyenin ücretsiz ya da 

indirilmiş ücretlerle su sağlamayı reddetmesi…  

Türkiye’deki yetkililer ise sorumlu sosyal politikalar geliştirilip bu politikaları 

yaygınlaştırmak yerine toplumsal ve mesleki görevini yerine getirmekten başka bir şey 

yapmamış olan Prof. Kayıhan Pala’ya karşı harekete geçmiştir.  

Uluslararası Avrupa Sağlık Politikaları Birliği [IAHPE] olarak Prof. Kayıhan Pala’ya yönelik 

her tür işlemin durdurulması çağrısında bulunuyoruz.  Ayrıca, uluslararası bilim camiasını Dr. 

Pala ile ve sosyal sorumluluk sergiledikleri için baskı altına alanın diğer kişilerle 

dayanışmasını aktif biçimde ortaya koymaya davet ediyoruz. Akademik özgürlük, saydamlık 

ve hesap verebilirlik her zaman ve her durumda, ama özellikle pandemi sırasında güvence 

altına alınmalıdır.  
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