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COVID-19, yeni koronavirüs, Çin’in Wuhan eyaletinde ortaya çıktı ve hızlı şekilde Çin’in diğer 
kesimlerine ve diğer ülkelere yayıldı. İran’da ve sonrasında Avrupa’da artan sayıda vakanın 
görülmesiyle Dünya Sağlık Örgütü COVID-19’un bir pandemi olarak karakterize edilebileceği 
değerlendirmesini yaptı. Örgüt, Ebola salgınından sonra kendi performansını eleştirmiş ve 
bir sonraki muhtemel salgın için hazırlanmak üzere nelerin yapılabileceğine ilişkin bir bildiri 
yayınlamıştı. Bu bildiri, dünyanın ve örgütün geniş çaplı bir salgın için hazırlıksız olduğu konusunda 
Ebola’nın hatırlatıcı olduğu değerlendirmesini yaptı. Bu çalışmanın amacı; Ebola bildirisinde öne 
çıkan yedi maddede Ebola sonrası COVID-19 öncesi süreçte yapılanların ve aynı maddeler özelinde 
COVID-19’a DSÖ’nün cevabının değerlendirilmesidir. Öncelikle DSÖ’nün geleneksel fonksiyonları 
olan danışmanlık, uzmanlık, eğitim, kılavuzluk gibi konularda salgın öncesinde ve süresince 
önemli katkılarda bulunduğu gösterilmiştir. Özel sektör, düzenleyici kuruluşlar, kamu otoriteleri 
ve üniversiteler arasında koordinasyon konusunda organizasyon yapısı, rolü ve etkileme gücünün 
sınırlılığı nedeniyle kısıtlarla karşılaştığı görülmüştür. DSÖ hızlı yanıt verme konusunda önemli 
güçlükler yaşadığı ve haklı eleştiriler almıştır. Bu durumun organizasyonun müeyyide uygulama 
gücü olmaması ve ülkelerin etkisine açık yapısı nedeniyle ortaya çıktığı değerlendirmesi yapılmıştır. 
Örgütün COVID-19 sonrasında Ebola sonrası gerçekleştirdiği özeleştiriden daha kapsamlısını 
katılımcı şekilde gerçekleştirmesi, yeniden yapılanma ve dönüşüm konusunu cesur şekilde 
tartışması gerekmektedir. 

ABSTRACT

The novel coronavirus, COVID-19 emerged in Wuhan, China and spread rapidly to other parts 
of China and other countries. After increasing number of cases were observed in Iran, then in 
Europe; World Health Organization made the assessment that COVID-19 can be characterized 
as a pandemic. The organization had a self-critic and work on lessons learned after the Ebola 
outbreak and declare a statement on what to do to prepare for a next probable outbreak. This 
statement assessed that Ebola served as a reminder that the world, including the organization, 
is “ill-prepared” for a larger outbreak. This study’s purpose is to evaluate WHO’s actions during 
the period between Ebola outbreak and beginning of the COVID-19 pandemics and to assess 
WHO’s response to COVID-19 in respect to seven WHO Ebola self-critic statement titles. Firstly, 
it was demonstrated that WHO contributed the preparation and operation process of COVID-19 
effectively in terms of its conventional functions as consultancy, technical expertise, training and 
stewardship. It was observed that WHO had been confronted with severe constraints in matter of 
coordination between private sector, regulatory bodies, public authorities and universities because 
of its organisational structure, role and limited acting power. WHO experienced significant rigors 
in matter of rapid response and drawn rightful criticism. This was evaluated mostly because of its 
structure which lacks imposing sanctions and open to effects of countries. WHO needs a broader 
and more collaborative self-critic than that of it had after Ebola crisis and discuss about a re-
construction and transformation courageously.
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1. GİRİŞ
Çin’in Hubei eyaleti, Wuhan şehrinde tespit edilen yeni tip koronavirüs 2020 yılı Şubat başı itibariyle önce Çin’in 
diğer eyaletlerinde ve ardından diğer bazı ülkelerde görüldü (Huang vd., 2020). Salgının Ortadoğu’daki merkezi olarak 
tanımlanan İran’dan sonra yeni merkez Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 13.03.2020’de Avrupa olarak duyuruldu. 
DSÖ salgının başlangıcındaki tutumunu Avrupa’nın yeni merkez oluşu ile birlikte değiştirdi (CNBC, 2020) ve salgını bir 
pandemi olarak değerlendirdi (WHO, 2020a).

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 1948 yılında Birleşmiş Milletler’in himayesinde uluslararası sağlık politikaları ve özellikle 
enfeksiyon hastalıklarına karşı mücadeleyi koordine etme amaçlı kurulmuştur. Çiçek hastalığı, çocuk felci ile mücadelesi, 
kronik hastalıklar ve tütün konusunda çalışmaları nedeniyle övülen organizasyon (Fiona, 1994); fazlaca bürokratik oluşu, 
hantal yapısı, bir elin parmaklarını geçmeyen para kaynağı ülkelere bağlılığı ve politik etki altında kalması nedeniyle 
eleştiri de aldı. Bağışcı ülkelerin DSÖ’nün gündemini belirlemeleri ve böylelikle uluslararası kuruluşun giderek politize 
olması bir diğer eleştiri kaynağı olagelmiştir. Zira DSÖ’nün varlığına ve yardımına gerçekten ihtiyacı bulunan ülkeler 
DSÖ’nün gündemini belirlemekte en az söz sahibi olanlardı (Rochester, 2020). 2017’de Etiyopyalı (İlk defa Afrika’dan) bir 
başkan (Tedros Adhanom Ghebreyesus) seçilmesi ile yerel ihtiyaçlara DSÖ’nün daha fazla yöneleceğine ilişkin umutlar 
arttı (WHO, 2020b). 

DSÖ Ebola salgını konusunda özeleştiri yapmış, örgütün ve dünya ülkelerin salgınlara hazırlıklı olmadığını deklare etmiştir. 
Sonrasında “Acil Sağlık Programı” ve “Global Influenza Stratejisi” gibi girişimlerle bu alandaki kapasitesini güçlendirme 
çabasını artırdı. COVID-19 sürecine gelindiğinde ise özeleştiride bulunduğu konularda henüz yeterli seviyeye gelemediği 
konusunda eleştiriler aldı. Bununla beraber sürece önemli katkılar verdiği konular da bulundu. Ebola salgını sonrasında 
organizasyon yapısı ve ülke sağlık yönetimlerinin hazırlıksız olduğuna ilişkin özeleştiri ve yapılması gerekenler konusunda 
oluşturulan çerçeve, COVID-19 pandemisinin başlangıcına kadarki sürede yapılanlar ile COVID-19 sürecinde DSÖ’nün rolü 
ve özeleştiri sonrası oluşturduğu çerçevede eksik kalan konu başlıklarının açıklıkla değerlendirilmesi ve karşılaştırılması, 
gelecekte DSÖ’nün yapısına ilişkin yeni eleştirilerin ortaya konulması ve ülkelerin ve Türkiye’nin salgın hazırlık yeterlilikleri 
için değerlendirme yapılması adına önem taşımaktadır.  

Bu çalışmanın amacı DSÖ’nün salgınlar konusunda rolünü hazırlık düzeyinin kendi özeleştirisi çerçevesinde 
değerlendirilmesidir. Öncelikle DSÖ’nün Ebola deneyimi, özeleştirisi ile organizasyon ve ülke yönetimleri için yapılması 
gerekenler konusunda ortaya koydukları çerçeve ve bu çerçeveye uyum için Ebola sonrası COVID-19 öncesi dönemde 
çabaları üzerinde durulmuştur. Daha sonra yine DSÖ’nün Ebola özeleştirisi sonrası ortaya koyduğu çerçeve esas alınarak 
COVID-19 süreci katkılarına, organizasyona yöneltilen eleştirilere yer verilmiştir. Son olarak Türkiye’nin DSÖ’nün COVID-19 
öncesi tavsiyelerine uyarak influenza stratejisini hazırladığı ve muhtemel bir salgının etkilerini bertaraf etmek için adımlar 
attığı göz önünde bulundurularak Türkiye’de yapılan hazırlıklar ve aynı çerçeveye göre değerlendirmelere yer verilmiştir.

DSÖ’nün liderlik ve koordinasyon kapasitesi uzun yıllardır yoğun şekilde tartışılan bir konu olagelmiştir. Organizasyon 
yapısı, önceliklendirmeleri, yöntemleri ve yönetim anlayışı eleştirilerin odağında olmuştur. Çiçek hastalığının eradikasyonu 
ve az gelişmiş ülkeler başta olmak üzere ülkelere sağladığı destekler takdir edilmekle beraber standart teknik raporlar 
yayınlayan, bürokratik ve hantal bir yapıda çalışan, diğer Birleşmiş Milletler yapılarından farksız bir yapı olarak eleştiriler 
de aldı. Batılı ülkeler, organizasyonu az gelişmişlerin sorunlarına öncelik veren politikaları nedeniyle eleştirirken, az 
gelişmişler bürokrasi ve israf bedeniyle eleştirdiler. DSÖ; kapsayıcı, küresel ve iddialı sloganları nispetinde etkili olmaktan 
her zaman uzakta oldu (Godlee, 1994).

1. DSÖ’NÜN EBOLA DENEYİMİ

Ebola salgını deneyimi ve DSÖ’ye yöneltilen eleştirilen organizasyon içinde bir özeleştiri imkânı doğurmuş, bunun 
sonucunda DSÖ, Acil Sağlık Programı’nı gündeme alabilmiştir. DSÖ’nün COVID-19 öncesinde daha hazırlıklı hale 
gelebilmesini sağlayan bu süreç, salgınlarla mücadelelerde DSÖ’den beklenen işlevleri anlamak ve DSÖ’nün COVID-19 
sürecindeki performansını değerlendirmek bakımından önem taşımaktadır. Ebola sürecindeki özeleştirisiyle DSÖ adeta 
salgınlardaki işlevine ilişkin taahhütlerini açıklamıştır. 

1.1. DSÖ’nün Ebola başarısızlığı
DSÖ Ebola salgınına verdiği yetersiz reaksiyon nedeniyle pek çok çevreden ciddi eleştiriler almıştır. DSÖ, uluslararası 
koordine gerektiren, ülkeler arası yayılım ihtimali bulunan olağan dışı halk sağlığı riskleri için “Uluslararası halk 
sağlığı acil durumu (PHEIC – Public Health Emergency of International Concern)” kararı almakta ve böylelikle 
gerek ülkeleri ikaz edebilmekte, gerekse organizasyon için farklı bir operasyon düzenine geçebilmektedir. 



Sağlık Hizmetlerinde Kuram ve Uygulama Dergisi 90 The Journal of Theory and Practice in Healthcare

PHEIC’ler süresince DSÖ üyelerine acil durumlara nasıl cevap verebilecekleri konusunda (seyahat ve ticaret 
sınırlamalarını da içerecek şekilde tavsiyelerde bulunur. Tavsiyelerinde ekonomik kaygıları da gözeterek ülkelerin 
salgın bildirimlerinde çekingen davranmalarının önüne geçmeye çalışır. Ayrıca DSÖ’den bu süreçlerde küresel bir 
koordinatör gibi davranması topladığı veri ve uzmanların bilgisini salgının engellenmesi ve kontrolü için kullanması; 
uluslararası aksiyonları koordine etme ve iyi uygulamaları yayma ve araştırmaları teşvik etme konusunda kilit rol 
oynaması beklenir.   

DSÖ 2014 yılı Nisan ayına kadar Ebola salgınının görece küçük boyutta olduğunu bildirmiş, söz konusu PHEIC 
kararını beş ayda alabilmiştir. Batı Afrika’da hastalığın kontrolden çıktığı Ağustos ayında DSÖ tarafından henüz 
küresel acil durum açıklanmamış olması ciddi eleştiriler almıştır, bu gecikmenin “salgının beklenmedik ölçeğe 
ulaşmasında şüphesiz katkı sahibi” olduğu belirtilmiştir (Wenham, 2017). DSÖ’nün söz konusu başarısızlığı; 
karmaşık bürokratik yapısı, başarısız ve düşük bütçeyle çalışan tarama ekibi ve PHEIC açıklamasının sebep 
olabileceği ekonomik etki nedeniyle Batı Afrika ülkelerinin uyguladıkları baskı ile ilişkilendirilmiştir (CNN, 2020). 
DSÖ’nün Ebola ve Zika’daki başarısız geçmişinin önümüzdeki dönemde güven vermediği, yetersiz olduğu, 
özellikle yapısını modernize etmesi gerektiği pek çok kereler tekrar edilmiş (Reuters, 2020); Ebola krizi sırasında 
yaşananların tekrar etmemesi için DSÖ’ye önemli görevler düştüğü sıklıkla vurgulanmıştır (Foreign Affairs, 2015).

1.2. DSÖ’nün Ebola Özeleştirisi
DSÖ Ebola’da yaşanan gecikme, kök nedenleri ve neler yapılabileceği konusunda bir özeleştiri yapmış ve salgınlara 
dünyanın ve DSÖ’nün hazırlıksız olduğunu bir bildiri ile kabul etmiştir (WHO, 2020c). 

2015 Nisan ayında yayınlanan bu bildiri DSÖ’nün yetersiz kaldığı noktaları gördüğünü ve bir faaliyet planı 
oluşturmak yolunda niyet beyanında bulunduğunu göstermiştir. Bu bildiride Ebola tecrübesinin dünyaya ve DSÖ’ye 
geniş kapsamlı ve inatçı bir salgına hazırlıksız (ill-prepared) olduğunu gösterdiği açıkça belirtilmiş; Ebola’dan neler 
öğrenildiği ve nelerin yapılmasının gerekli olduğuna ilişkin oldukça önemli ifadelere yer verilmiştir. 

Söz konusu rapor COVID-19 sürecinde DSÖ’den neleri yapmasını bekleyebileceğimizi ve neleri yapamadığını ifade 
etmesi açısından da kayda değer bir veri sunmuştur. Bu bildiriden hareket ederek ifade edilenlerin yapılabilmiş 
olması durumunda COVID-19 sürecinde daha koordine, daha iyi iletişim kuran, dünya kaynaklarını daha doğru 
şekilde salgına karşı seferber edebilmiş bir uluslararası kamuoyunun oluşabileceği, böylelikle salgının daha iyi 
yönetilebileceği savını ortaya koymak güç olmayacaktır.

DSÖ bu bildiride Ebola tecrübesinden neler öğrendiklerini açıklamıştır. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

• Salgınlara daha hızlı cevap verebilmenin gerekliliği,

• Kırılgan sağlık sistemlerinin büyük risk altında olduğu,

• Büyük çaplı bir salgına (Ebola çapında bir salgından söz ediliyor) mevcut kapasite ve sistemlerin yeterli 
gelmediği,

• Dayanışma dersinin alınması gerektiği, globalleşen dünyada bu tip salgınlarda tarama, gözlem ve müdahale 
sisteminin zincirin en zayıf halkası kadar güçlü olduğunu; herhangi bir ülkeye tehdit oluşturan salgının tüm 
ülkelere tehdit oluşturduğu, ortak sorumluluğun kaynak ve bilginin ortaklaşa kullanımını gerektirdiği, 

• Koordinasyon zorluklarının farkına varıldığını,

• Piyasa temelli sistemlerin ihmal edilen hastalıklar ve salgınlar için ürün sunmakta isteksiz davrandıkları; aşı, 
ilaç ve tanı kitlerinin geliştirilmesi ve üretiminin kısa sürede sağlanması için bilim dünyası, ilaç endüstrisi ve 
düzenleyicilerin hızlı koordine olabilecekleri rutin prosedürlere, sistemlere ihtiyaç bulunduğunu,

• İletişim risklerinin varlığını,

DSÖ bildiride yer verdiği “Ne yapmalıyız” bölümünde, olası bir salgın halinde daha hazırlıklı, koordine ve organize 
bir örgüt ve dünya sağlık sistemi için yapılması gerekenleri aşağıdaki gibi sıralamıştır:

• Ulusal otoritelerin salgın önleme, hazırlık ve reaksiyon gösterme konularında yönetim sistemleri kurma 
çabalarını ulusal gündemlerinin en üstünde tutmaları için bu ülkelerle birlikte çalışma,

• Dünya kaynaklarını yönlendirme ve koordine etme mekanizmaları oluşturarak salgınlara etkin ve hızlı cevap 
verme kapasitesini DSÖ bünyesinde oluşturma, salgınlarla ilgili çalışan kadronun güçlendirilmesi,
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• Küresel Sağlık Acil Durum Görev Gücü’nün oluşturulması, 

• Halk sağlığı uzmanlarının deneyiminin, hekimlerin klinik becerilerinin, sosyal bilimcilerin bilgisinin, iletişim 
uzmanlarının ve sosyal hizmet çalışanlarının bu alanda istihdam edilmesi; DSÖ ekiplerinin salgın halinde 
anında hazır duruma gelebilecek şekilde eğitilmesi ve sertifikalandırılması... Ülkelerde de aynı kapasitenin 
oluşturulmasına destek verilmesi,

• DSÖ’nün salgınlara daha hızlı reaksiyon verebilmesi için bir ihtiyat fonu (contingency fund) oluşturulması, 

• DSÖ merkezleri, bölge ofisleri, ülke ofisleri arasında daha hızlı komuta ve kontrol sağlayabilecek sistemlerin (hızlı 
personel tahsisi, veri toplama ve raporlama, laboratuvar hizmetlerinin genişletilmesi, lojistik ve koordinasyon 
için sistemlerin kurumsallaştırılması gibi) oluşturulması,

• Farklı disiplinlerle salgınla mücadele konusunda birlikte çalışma pratiğinin geliştirilmesi,

• Salgın ve risk halinde daha iyi iletişim için altyapı oluşturulması.

DSÖ söz konusu bildiride koordinasyon, organizasyon, veri toplama, iletişim ve daha pek çok konuda bir 
pandemiye dünyanın ve DSÖ’nün hazır olmadığını böylelikle duyurmuş olmaktadır. Farklı disiplinlerden 
ekiplerin salgınla mücadele konusunda istihdam edilmeleri, dünya kaynaklarının koordine edilmesi, sistemlerin 
kurumsallaştırılması gibi pek çok zorlu hedefin kırılgan sağlık sistemleri de dahil edilerek oluşturulmasının oldukça 
güç bir hedef olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte söz konusu eylemler zaman geçirmeden koyulmanın önemi 
beş yıl geçmeden anlaşılmıştır. Söz konusu hedefler bize çeşitli bileşenlerde organizasyonun ve ülkelerin gelişmesi 
gerektiğini göstermektedir;

1- Hızlı cevap: Salgınlara DSÖ’nün hızlı cevap verebilme kapasitesinin artırılması,

2- Kaynak koordinasyonu: Salgınlarda dünya kaynaklarının yönlendirilmesi ve koordinesi için DSÖ’nün aktif rol 
alabilmesi,

3- Salgını ülke gündemlerinde tutma: Ülkelerin salgınları sağlık sistemi gündemlerinden dışlamamalarının 
sağlanması,

4- Ülke kapasitelerinin artırılması: Tarama, gözlem ve müdahale kapasitesinin kırılgan sağlık sistemi yapısı 
bulunan ülkeler de ihmal edilmeksizin artırılması

5- Salgın uzmanı insan kaynağı: Salgın hazırlığı için farklı disiplinlerden uzmanların DSÖ bünyesinde ve ülkelerde 
eğitilmesi ve sertifikalandırılması, birlikte çalışma pratiklerinin geliştirilmesi,

6- Farklı paydaş ve sektörlerin koordine edilmesi: Salgınlar durumunda DSÖ’nün kâr amaçlı özel sektör 
kuruluşları, bilim dünyası ve düzenleyicilerle hızlı şekilde koordine olarak işbirliği yapma gereği 

7- Salgın fonu: DSÖ’nün salgınlara daha hızlı reaksiyon verebilmesi için bir ihtiyat fonu oluşturulması, 

DSÖ’nün COVID-19 öncesinde hazırlıkları, pandemi sürecinde çabaları ve yöneltilen eleştiriler, yukarıdaki 
maddeler çerçevesinde değerlendirilmiştir. 

1.3.  DSÖ Acil Sağlık Programı
DSÖ Ebola’dan alınan dersler üzerine “Acil Sağlık Programı”nı yürürlüğe koymuştur (WHO, 2020d). Program 
kapsamının daha çok yukarıdaki çerçevenin dördüncü maddesinde yer verilen “Tarama, gözlem ve müdahale 
kapasitesinin kırılgan sağlık sistemi yapısı bulunan ülkeler de ihmal edilmeksizin artırılması” ile dördüncü 
maddesinde yer verilen “Ülkelerin salgınları sağlık sistemi gündemlerinden dışlamamalarının sağlanması” 
tedbirlerine yönelik olduğu görülmektedir. DSÖ, halk sağlığı risklerini izleme ve tavsiye aksiyonlar iletme 
görevinin altını çizmiş, sağlık risklerinin sürekli gözlemi konusunda ülkeleri desteklemenin önemini vurgulamıştır. 
Bu programın acil durumlardaki rolüne ilişkin aşağıdaki işlevlere yer verilmiştir. 

• Ülkelerin sağlık acil durum hazırlıklı olma düzeyini değerlendirmelerine ve eksiklerini gidermek üzere ulusal 
planlar geliştirmelerine destek vermek,

• Yüksek seviyede enfeksiyon risklerini kontrol ve önleme kapasitesi ve stratejilerini geliştirmek,

• Halk sağlığı riskleri için değerlendirmeler, iletişim ve tavsiye aksiyonlarını izlemek (WHO, 2020e). 
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DSÖ 2018 yılı için Acil Sağlık Raporu yayınlamıştır. Söz konusu raporda 32 ülkede 1821 acil sağlık durumu 
uzmanı yetiştirildiği, 24 değerlendirme, 31 simülasyon, 28 ulusal aksiyon planı, 18 aksiyon değerlendirmesi 
yapıldığı raporlanmıştır. Söz konusu faaliyetlere ilişkin paylaşılan info-grafik ve haritalarda Türkiye için yapılan 
herhangi bir çalışmaya yer verilmemiştir. Böylelikle DSÖ’nün Ebola özeleştirisi sonucunda ulaştığı çerçevenin 
beşinci maddesinde yer verilen “salgın hazırlığı için farklı disiplinlerden uzmanların DSÖ bünyesinde ve ülkelerde 
eğitilmesi ve sertifikalandırılması, birlikte çalışma pratiklerinin geliştirilmesi” hedefine ulaşmak için çalışmalarına 
başladığı anlaşılmaktadır. 

Bununla birlikte salgının kaynak ülkesi Çin’de de herhangi bir çalışma yürütülmediği, çalışmaların daha çok Afrika 
ülkelerinde gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu durum; Çin’in görece kapalı yapısı yanında Ebola tecrübesinin 
Afrika’da yaşanmış olması, Afrika ülkelerinin sağlık sistemlerinin daha kırılgan bir yapıda bulunmaları ile 
açıklanabilmiştir. Güney Kore’nin salgın hastalıklarla mücadelede sağlık sistemini güçlendirmesine özel yer ayrılan 
raporda ülkelerin MERS ve SARS deneyimlerine oldukça az yer ayrıldığı, kaynakların bu konuya tahsis edilmediği 
görülebilmektedir. Türkiye’yle ilgili bir değerlendirme ve faaliyet Gaziantep’te Suriyeli sığınmacılara yapılan tıbbi 
yardım dışında bulunmamaktadır (WHO, 2020f). 

1.4. DSÖ Global Influenza Stratejisi ve Türkiye
DSÖ’nün Ebola özeleştirisi sonrasında attığı bir adım da 2018 yılında devam eden zoonotik influenzalar (MERS, 
SARS gibi…) ve mevsimsel influenza için 2019-2020 Global Influenza Stratejisi’ni yayımlamak olmuştur (WHO, 
2020g).  

Bu stratejik planın 4 hedefi aşağıdaki gibi açıklanmıştır:

• Halk sağlığı ihtiyaçları için araştırma ve yeniliklerin teşviki,

• Global influenza surveyansı, izlemesi ve veri kullanımını güçlendirme,

• Savunmasızları korumak için mevsimel grip önleme ve kontrol politika ve programlarının geliştirilmesi,

• Pandemi hazırlıklık düzeyi ve influenzaya karşılık verme gücünü artırarak dünyayı daha güvenli hale getirme.

DSÖ’nün ve ülkelerin yaygın ve güçlü bir pandemiye hazırlıksız olduğuna vurgu yapılan stratejide ülkelerin 
hazırlıklarının izlenmesi ve desteklenmesi hedeflenmiştir. 

DSÖ’nün “Global Influenza Stratejisi”nde yaptığı ülkelerin eylem planı hazırlamaları tavsiyesine uyan ülkelerden 
biri de Türkiye olmuştur. 

Türkiye’de pandemi hazırlık ve planlamalarına 2004 yılından itibaren başlanılmıştır. Konunun paydaşları ile 
çalışmalar ve değerlendirmeler sonrasında “Pandemi Hazırlık Planı” tamamlanarak 2006 yılında Başbakanlık 
Genelgesi olarak yayımlanmıştır. Bu plana göre “İl Pandemi Planları” hazırlanmış ve hazırlanan planlar, aynı yıl 
içinde tüm illerin katıldığı “Pandemi Plan Tatbikatı” ile değerlendirilmiştir. 

2009 yılında ortaya çıkan A(H1N1) influenza pandemisinden elde edilen tecrübeler ışığında Avrupa Hastalık 
Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC-European Centre for Disease Prevention and Control) ve DSÖ’nün süreç 
içerisinde yapmış olduğu düzenlemeler ve önerileri dikkate alınarak Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı 
güncelleme çalışmaları başlatılmıştır. Pandemi Hazırlık Planı Hazırlama Komitesi oluşturulmuş ve Sağlık Bakanlığı 
temsilcileri, akademisyenler, konu ile ilgili alan uzmanları ve ilgili diğer Bakanlık temsilcilerinin katıldığı çalıştaylar 
gerçekleştirilerek Türkiye ve bazı ülke tecrübeleri de göz önüne alınarak planın son hali verilmiştir (Sağlık Bakanlığı, 
2020).

Böylelikle Türkiye, 2014 yılından itibaren başlattığı çalışmaların da yardımıyla 2019 yılında “Pandemik İnfluenza 
Ulusal Hazırlık Planı”nı yayınlamış, 13.04.2019 tarih ve 2019/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle duyurmuştur 
(Resmi Gazete, 2020). 

1.5. DSÖ’nün Ebola Sonrası COVID-19 Öncesi Süreçteki Çabalarının Değerlendirilmesi
DSÖ’nün Ebola özeleştirisi sonrası çabalarının stratejik ve belirli bir sistem içinde gerçekleştiği görülebilmektedir. 
Söz konusu çabalar DSÖ’nün Ebola sonrası özeleştirisi kapsamında belirlediğimiz yedi başlık özelinde 
değerlendirilmiştir.
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1- Hızlı yanıt: DSÖ’nün, salgınlara hızlı cevap verebilme kapasitesini artırmak yönünde ne ölçüde çaba 
sarf ettiğine, organizasyonel değişikliklerine ilişkin bir bulguya rastlanmamıştır. COVID-19 sürecinde 
organizasyonun bu yönde yoğun şekilde eleştiri almış olması mevcut durumda organizasyonun alması 
gereken tedbirler bulunduğu şeklinde yorumlanabilecektir. 

2- Kaynak koordinasyonu: Daha bölgesel ve küçük ölçekteki, gelişmiş ülkeleri etkilemeyen veya daha az 
etkileyen bir salgın durumunda dünya kaynaklarının yönlendirilmesi ve koordinesinde DSÖ’nün rolü yeterli 
gelebilecekti. Ancak gelişmiş, gelişmekte olan ülke ayrımı olmaksızın neredeyse tüm ülkeleri ciddi şekilde 
etkileyen ve kaynaklarını kendi ihtiyaçlarına tahsis etmeye yönlendiren COVID-19 ölçeğinde bir pandemi için 
DSÖ’nün yeterli hazırlık düzeyinde olmadığı görülmüştür. 

3- Salgını ülke gündemlerinde tutma: Öncelikle ülkelerin salgın ihtimalini, bu ihtimalin gerçekleşmesi 
halinde karşılaşabilecekleri riskleri değerlendirebilmeleri için altyapıya, salgına cevap verme kapasitelerine 
kavuşabilmeleri için DSÖ’nün çaba içinde bulunduğu görülmektedir. Salgınlar olağanüstü durumlar 
olduklarından risk değerlendirmelerinde ülkelerin öncelikli olarak yer verdikleri, yatırım yaptıkları bir alan 
olamamaktadır. Zorunlu ve gündelik sağlık sistem ihtiyaçlarına dahi karşılık vermekte güçlük çeken kırılgan 
sağlık sistemlerine sahip ülkeler için ise bu durum bir farkındalık sorunu olmaktan çok ekonomik ve sosyal 
imkân sorunudur. DSÖ, Global Influenza Stratejisi ile ülkelerin salgını ülke sağlık sistem gündemlerinde önemli 
bir başlık olarak bulundurmalarını, salgınlara hazırlık düzeyleri bakımından eksikliklerini belirlemelerini, 
giderme yönünde aksiyon oluşturmalarını teşvik etmiştir. 

4- Ülke kapasitelerinin artırılması: DSÖ, yapısı, kuruluş amacı, rolü ve bütçesinden de kaynaklanan kısıtlardan 
da kaynaklanan bir eksiklikle “tarama, gözlem ve müdahale sisteminin zincirin en zayıf halkası kadar güçlü 
olduğu” gerçeği nedeniyle destek vermesi gereken kırılgan sağlık sistemlerine gerekli desteği vermekte 
güçlük yaşamıştır.

5- Salgın uzmanı insan kaynağı: Salgın hazırlığı için farklı disiplinlerden uzmanların DSÖ bünyesinde ve ülkelerde 
eğitilmesi ve sertifikalandırılması, birlikte çalışma pratiklerinin geliştirilmesi konusunu Ebola sonrasında 
ödevlerinden biri olarak açıklayan DSÖ, eğitimler, simülasyonlar, değerlendirmeler ve aksiyon planlarıyla 
ülkeler organizasyon ve ülkeler düzeyinde disiplinler arası bir salgınla mücadele insan kaynağı kapasitesi 
oluşturma çabasında olmuştur. 

6- Farklı paydaş ve sektörlerin koordine edilmesi: Salgınlar durumunda DSÖ’nün kâr amaçlı özel sektör 
kuruluşları, bilim dünyası ve düzenleyicilerle hızlı şekilde koordine olarak işbirliği yapma amacı uzun vadeli 
bir amaç olarak değerlendirilmelidir. DSÖ’nün, ilaç endüstrisinin, düzenleyici-denetleyici yapıların bu tür bir 
işbirliği için hazırlık düzeyinin yeterli olmadığı; bu fonksiyonun DSÖ’nün yapı ve rolünde değişiklik, farklı yetki, 
rol ve fonksiyonlara sahip düzenleyici global otoritelere ihtiyaç gibi daha uzun vadeli çabalar gerektirdiği 
açıktır.

7- Salgın fonu: DSÖ’nün salgınlara daha hızlı reaksiyon verebilmesi için bir ihtiyat fonu oluşturulması hedefi 
gerçekleşememiştir. 

DSÖ’nün çabalarının tavsiye edici, rehberlik eden ve uzmanlık bilgisi aktaran yapısı ve kuruluş amacıyla sınırlı 
kaldığı; fon dağıtımı fonksiyonu olamaması, zorlayıcı güç ve rolünün bulunmaması nedeniyle yeterliliğinin 
kısıtlandığı görülebilmektedir. 

2. COVID-19 ÖNCESİNDE ve İLK DÖNEMLERİNDE DSÖ

DSÖ, COVID-19 ilk dönemlerinde daha yoğun olmak üzere eleştirilerin odağında olmuş, uluslararası arenada 
güvenilirliğinin sorgulanmasına sebep olacak çelişkili reaksiyonlar vermiştir. Bu bölümde DSÖ’nün salgın sırasında 
gelişmelere verdiği karşılıklar ve aldığı eleştirilere yer verilmiştir. Bu kapsamda ilk kısımda COVID-19 sürecinde 
organizasyonun en yoğun eleştiri aldığı hızlı yanıt verebilme başlığı konusunda DSÖ’nün aldığı eleştirilere kronolojik 
süreç ışığında yer verilmiş, sonrasında ikinci kısımda Ebola pandemisi özeleştiri bildirisinde yer verilen diğer başlıklarda 
DSÖ’nün çabaları değerlendirilmiş, üçüncü kısımda söz konusu özeleştiri bildirisi başlıkları haricinde kalan alanlarda 
DSÖ’nün sürece katkıları derlenmiştir. 
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2.1.  DSÖ’nün salgına hızlı yanıt verebilme kapasitesi ve eleştiriler

Yukarıda Ebola tecrübesi doğrultusunda yer verilen yedi maddeden ilki olan DSÖ’nün ve ülkelerin salgınlara 
hızlı cevap verebilme kapasitesinin artırılması konusunda COVID-19 öncesi süreçte hangi tedbirleri aldığı, hangi 
örgütsel değişimleri gerçekleştirebildiği konusunda bulguya ulaşılamadığı bir önceki bölümde dile getirilmişti. 
Bununla birlikte salgına hızlı müdahale konusu  COVID-19 özelinde DSÖ’nün örgütsel özelliklerinden kaynak 
ülkenin özellikleri (Çin’in kapalı ve saydam olmayan yapısı) ve Çin – ABD ilişkilerinin yapısıyla şekillenmiştir. 
DSÖ’nün yönetsel yapısı, finans kaynaklarının dağılımı, sağlık hassasiyetleriyle beraber sosyo-ekonomik kaygıları 
da gözeten karar alma mekanizması böylelikle tekrar sorgulanabilir hale gelmiştir.

DSÖ’nün global sağlık liderliği konusunda başarısız olduğu ve Çin politikasının, güç ve propogandasının zaman 
zaman aleti olduğu konusunda eleştiriler söz konusu oldu. DSÖ’nün salgının kaynağı olan ülkenin salgını yönetme 
ve duyurma biçimini etkileme ve dünyayı virüse karşı daha iyi hazırlama kapasitesinin bulunduğu, fakat bu 
kapasitesinden Çin’in özel koşulları nedeniyle yeterince faydalanmadığı suçlaması yapıldı (Think Global Health, 
2020).

Bu nedenle DSÖ’ye yöneltilen Çin’e yanlısı tutum sergilediği, salgını geç duyurduğu, acil durum bildirimini geç 
yaptığı, pandemi tanımlaması ve seyahat kısıtlaması tavsiyesinde geciktiği, Tayvan’a Çin etkisiyle yanlı tutum 
sergilediği gibi suçlamalar kronolojik olarak ayrıntılandırılarak derlenmiş, nesnel bir yargıya yardımcı olunabilmesi 
amaçlanmıştır. 

Çin – DSÖ ilişkilerini ele almadan önce SARS salgını sırasında Çin’in veri bildirimi konusunda takındığı tutum 
ve DSÖ’nün tepkisine yer vermek gerekmektedir. 2003 yılında Çin-Hanoi’de ortaya çıkan SARS (Ciddi Akut 
Solunum Yolu Sendromu) salgını DSÖ’nün sınavlarından bir diğeri idi. SARS krizi sırasında DSÖ, Çin’i hazırlıksız 
olmak ve yeterince şeffaf olmamakla suçlamış (Irish Times, 2003), Çin ise daha sonraki dönemde SARS vakalarını 
olduğundan daha az raporladığını kabul etmiştir (Eckholm, 2003). COVID-19 pandemisinde ise süreç çok daha 
sancılı ve karmaşık ve çok taraflı olarak gerçekleşmiştir. 

COVID-19 süreci 31.12.2019’de Çin’in, DSÖ’ye ülkede olağan dışı zatürre vakaları görüldüğünü bildirmesiyle 
başladı. 07.01.2020’de DSÖ, Coronavirüs ailesine mensup yeni bir virüsün bu hastalıklara yol açtığını açıkladı. 

Çin kaynaklı ilk dönem pandemi bilgileri konusunda tereddütler

DSÖ’nün Çin’den sağlıklı veri temini, saha değerlendirmelerinin yapılması ve tarafsız şekilde duyurulması 
konusunda eksiklikler yaşadığı savunuldu (NYTimes, 2020a). Çin’in hastalıkla ilgili bilgi sızdıranları susturma 
girişimleri (WSJ, 2020) Çin’e yöneltilen suçlamaları pekiştirdi. Virüsün Çin sınırlarının ötesine yayıldığı Ocak 
ayının ortasında dahi Çinli yetkililerin henüz insanlar arası geçişe ilişkin kanıt bulunmadığını açıklamaları 
ve salgını “önlenebilir ve kontrol edilebilir” olarak tanımlamaları, Çin’in güvenilirliğini zayıflattı (NYTimes, 
2020b). İnsandan insana bulaşma olmadığı yönündeki Çin açıklamasının DSÖ’nün twitter hesabında 14 
Ocak’ta aynen tekrarlanması Çin’e yöneltilen eleştirilerin DSÖ’ye de yönelmesinin başlangıcı oldu (Twitter, 
2020). 31.12.2019 tarihinde DSÖ’nün Çin etkisi nedeniyle üyeliğini kabul etmediği Tayvan’ın söz konusu 
virüsün insandan insan bulaştığı konusunda sunduğu bilimsel kanıtları dikkate almaması ayrıca eleştiriliyor.

Küresel Acil Durum (PHEIC) açıklamasının gecikmesi

20.01.2020’de DSÖ yayınladığı raporda Çin’de 278 Coronavirüs vakası görüldüğünü, Wuhan’da altı kişinin 
hayatını kaybettiğini duyurdu. 23.01.2020’de Wuhan’dan gelen karantina haberi Coronavirüs salgını 
riskini açıkça ortaya koydu. Wuhan’dan çıkışlar yasaklandı; şehir dışına yapılacak uçuşlar ve tren seferleri 
durduruldu. DSÖ Başkanı ise insandan insana geçiş olmadığı gerekçesiyle acil durum açıklaması (PHEIC) 
yapmayacakları açıklamasını sürdürüyordu. Bu açıklama yapıldığında virüs Japonya, Güney Kore, Singapur, 
Tayvan ve Tayland’la beraber ABD’ye de ulaşmıştı. DSÖ temsilcisinin Çin ziyareti sonrası virüsün insandan 
insana bulaşan yapıda olduğu ancak 22.01.2020 tarihinde açıklanacaktı (WHO,2020h). Bu süreçte zaman 
kaybı yaşandığı konusunda NYTimes (2020c). DSÖ çalışanlarının da içinde bulunduğu pek çok uzman hemfikir 
oldu (Yücel, 2020). DSÖ’nün küresel acil durum (PHEIC) ilan ettiği 30.01.2020 tarihinde Çin’de 31 bölgeye 
yayılan virüs 7 bin 700’den fazla kişiye bulaşmış, 170 can almıştı. 31 Ocak’a kadar Hindistan, Filipinler, Rusya, 
İspanya, İsveç ve İngiltere de virüsün görüldüğü ülkeler arasına katıldı.
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Pandemi tanımlaması ve seyahat tedbiri açıklamasında gecikme

DSÖ, pandemi ilanında bulunmak ve seyahat yasaklarını tavsiye etmekten da uzun süre kaçındı. DSÖ başkanı 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, 29 ülkede vakanın görüldüğü 24.02.2020’de “Küresel ölçekte önlenemeyecek 
şekilde yayılan bir virüse şahit olmuyoruz ayrıca büyük ölçekli şiddetli hastalık ve ölümler de yaşanmadı” 
ifadeleriyle pandemi ilan edemeyeceklerini belirtti (WHO, 2020i). 26.02.2020’de DSÖ başkanı Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, Çin dışında artan korona virüsü vakalarının ‘endişe verici’ olduğunu, ancak virüsün 
hala ‘kontrol atına alınabileceğini ve bunun bir salgın anlamına gelmediğini’ ifade etti. Tedros, “Pandemi 
kelimesini dikkatsizce kullanmanın bir yararı yok. Ancak gereksiz korkuya ve sistemlerin aksamasına neden 
olur” dedi. Tedros, “pandemi” kelimesinin, virüsün kontrol altına alınamayacağına işaret ettiğini ve bunun 
doğru olmadığını vurguladı (Politico, 2020). DSÖ koronavirüsü pandemi olarak nitelendirdiği 11.03.2020 
tarihinde 114 ülkede yaklaşık 118 bin vakanın olduğu ve 4 bin 291 kişinin hayatını kaybetmişti. 

DSÖ başkanının pek çok ülkeden eleştiriler alan Çin’i 30 Ocak’ta salgınla mücadelesinden dolayı tebrik 
etmesi ve pek çok ülke seyahat kısıtlaması yapmışken seyahat yasağına ihtiyaç olmadığı açıklamasını 
yapması eleştirilerin şiddetini artırdı (WHO, 2020j).  DSÖ Başkanı bu süreçte seyahat yasaklarının “korku 
ve damgalamayı küçük bir halk sağlığı faydası için artırma etkisi” olduğunu ifade etmişti (TheHill, 2020). 
DSÖ’nün bu yöndeki tutumları başta ABD olmak üzere pek çok batılı ülke tarafından Çin’i yalnızlaştırmama 
çabası olarak değerlendirildi. 

DSÖ – Çin - Tayvan ilişkileri ve COVID-19 süreci

DSÖ ile Tayvan arasındaki eleştiri çeken ilişkiler COVID-19 döneminde daha fazla arttı. Çin’in Tayvan’ın Birleşmiş 
Milletler sisteminde resmen temsili konusunda itirazları nedeniyle, 24 milyon nüfuslu Tayvan kendi salgın 
verilerini resmi olarak aktaramadı. Bu durum ise DSÖ-Çin eksenli suçlamaları perçinledi (Time, 2020). Tayvan 
yönetimi DSÖ desteğini almadan ve etkisi altında kalmaksızın erken tarihte Çin’e seyahat yasaklarını başlattı, 
etkili tedbirler aldı ve salgının hasarını düşük düzeylerde tutmayı başardı.  Tayvan yönetimi 31.12.2019’da a 
DSÖ’ye bildirimde bulunarak koronavirüsün insandan insana geçtiğine dair bilgisini sunmuştu (The Guardian, 
2020). DSÖ ise 14.01.2020’de Çin’in virüsün insandan insana bulaşmadığı yönündeki görüşünü benimsedi. 
Böylelikle Çin etkisi nedeniyle Tayvan’ın üyeliğini ve gözlemci statüsünü reddeden DSÖ; bir taraftan Tayvan’ın 
iyi uygulamalarını öğrenme ve diğer ülkelere duyurma imkanından mahrum kalırken, diğer taraftan salgının 
çok erken zamanda duyurulması imkanını kaçırmış oldu.

Çin’in gecikmesi ve gerekçelerine ilişkin suçlamalar

DSÖ önceki bölümlerde belirtildiği gibi salgın hastalıkla mücadele konusunda kendi yetersizliğini ve dünya 
ülkelerinin hazırlıklı olmadığını tespit etmesine ve bu özeleştiri doğrultusunda aksiyonlar ortaya koymaya 
gayret etmiş olmasına rağmen COVID-19 pandemisi sürecinde yoğun eleştirilerin odağı olmuştur.  Ebola’da 
geç kalmakla eleştirilen DSÖ, COVID-19 sürecinde de aynı yönde eleştiriler almıştır. Hantal bürokratik yapısı ile 
süreci yönetememek ve ABD-Çin arasında denge siyaseti gütmek gibi pek çok konuda DSÖ eleştirilerin odağı 
olmuştur (CFR, 2020). Nitekim PHEIC ilanında gecikildiği, pandemi tanımlamasının ve seyahat kısıtlaması 
tavsiyesinin gecikmeyle yapıldığı değerlendirmeleri sıklıkla yapıldı.

Özellikle DSÖ’nün en büyük finans kaynaklarından biri olan ve 2019 yılında ABD organizasyona 400 milyon 
dolar kaynak ayırmış bulunan ABD yönetimi DSÖ’yü yoğun şekilde suçladı ve DSÖ finansmanını askıya 
alacaklarını ifade ederek üyelikten ayrılma sürecini başlattılar (Washington Post, 2020a). ABD’nin DSÖ’ye 
yönelttiği eleştiri salgının ilk ortaya çıktığı dönemde Çin’de yeterli değerlendirmeyi yapmamak yönünde idi. 
ABD, Çin’i şeffaf olmamakla, DSÖ’yü ise Çin’in salgın bilgisini zamanında duyurmamakla suçladı (BBC, 2020).

DSÖ’nün aldığı geciken kararlar ve yönlendirmeleri ile ülkelerin salgınını gecikmeli olarak ve salgının 
boyutlarını olduğundan daha düşük düzeyde değerlendirmesine ve Dünya’nın (özellikle Avrupa’nın) 
tedbirlerde gecikmesine sebep olduğu iddia edildi (Euro News, 2020). Yukarıda kronolojileriyle birlikte yer 
verilen gelişmeler sonucunda DSÖ’nün COVID-19 salgına verdiği tepkinin, aldığı eleştiri ve yer yer suçlamaların 
soruşturulması önerildi. Söz konusu öneri DSÖ başkanı tarafından da desteklenerek kabul edildi. Çin Devlet 
Başkanı da bu soruşturmayı destekledi (Washington Post, 2020b).
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Geciken müdahale konusunda DSÖ lehinde görüşler

DSÖ’nün tasarımının gereğini yaptığı; veri toplamak ve buna ilişkin uzmanlık bilgisi ve tavsiye vermekle 
yetindiği, ülkeleri herhangi bir konuda zorlama imkanının bulunmadığı değerlendirmesini yapan uzmanlar da 
bulunmaktadır. ABD yönetiminin organizasyonun finansmanını askıya alabileceği ve üyelikten çekilebileceği 
duyurusunu yapması ise zamanlaması bakımından oldukça olumsuz olarak değerlendirilmektedir CGTN, 
2020).

DSÖ’nün ABD yönetiminin suçlamalarına bu ölçüde yoğun olmasını gerektirecek bir durumun söz konusu 
olmadığını savunanlar da bulunmaktadır. ABD’nin seçim sürecinden geçerken salgını kontrol etmekte güçlük 
çekmesi nedeniyle başarısızlığının faturasını DSÖ’ye çıkarttığı değerlendirmesi yapılmaktadır. Bunun için 
ABD-Güney Kore karşılaştırması yapan analistler ABD ve G.Kore’nin COVID-19 vaka bildirimlerini aynı gün, 
DSÖ duyurusundan iki hafta sonra yapmış olduklarını; G.Kore’nin, salgının ilk ayında ABD’nin üç katı kişi başı 
aşılama yapmış ve salgını kontrol altına almışken ABD’nin salgının kontrolünde güçlük çektiğini bu duruma 
kanıt olarak sunmaktadırlar (Washington Post, 2020c).

DSÖ’nün salgınları izlemek ve zamanında duyurmak için verilerini kullandığı ülke yönetimlerinin çoğu 
zaman ekonomik gerekçelerle salgınları raporlamakta isteksiz davrandıkları bilinmektedir. Çin, 2003’de 
de uzunca bir süre SARS konusunda inkâr eden bir tutum izlemeyi tercih etmekle suçlanıyor. DSÖ başkanı 
Tedros Ghebreyesus da Etiyopya sağlık bakanlığı döneminde kolera salgınını gizlemekle suçlanmıştı (CFR, 
2020). Kurumun kriz sırasında sergilediği performansı mazur görenlere göre DSÖ’nün şeffaflığı üyelerinin 
şeffaflığına bağlı. Çin’in yönetim tarzı ve diğer ülkelerle ilişkileri bakımından şeffaflık düzeyinin sınırlı olması 
bu bakımdan belirleyici oldu.

DSÖ’nün kendini halk sağlığına ilişkin görevlerini yürütürken sosyo-ekonomik dengeleri de gözetmekle 
sorumlu görmesi ve dengeli yaklaşım sergileme çabası gecikmelerin bir diğer nedeni olarak görülebilir. 
Yukarıdaki kronolojide de görülebileceği gibi gerek PHEIC ilanı ve gerekse pandemi açıklamasını geciktirdiği 
süreç boyunca DSÖ başkanı halk sağlığı konusunda kaygılar ile sosyo-ekonomik dengeler arasındaki 
seçimlerinden söz ettiği görülmüştür. Salgının kaynağının dünya ekonomisinde önemli pay sahibi olan Çin 
olması söz konusu hassasiyetin yer yer abartılı düzeylere ulaşmasına sebep olabilmiştir.

Yöneltilen eleştirilere karşı DSÖ savunucularının bir diğer vurgusu DSÖ’nün uluslararası örgüt niteliğinde bir 
kurum olarak görev yaptığı ve karar alma kapasitesinin sınırlı olduğu konusunda yoğunlaşmaktadır. DSÖ, 
Avrupa Birliği gibi uluslar üstü bir kuruluş olamaması ve attığı adımlar ve aldığı kararların ülkelerin çizdiği 
sınırlar içerisinde gerçekleşiyor olması bu duruma gerekçe olarak gösterilmektedir (Yücel, 2020).

DSÖ’nün eleştiri alan yaklaşımının Türkiye’nin ilk dönem kararlarına etkisi

Türkiye salgının önlenmesine ilişkin tedbirleri DSÖ’den bağımsız olarak ve daha erken tarihlerde 
almıştır. DSÖ’nün henüz acil durum açıklamasına gerek duyulmadığını açıkladığı 23.01.2020 tarihinde 
havalimanlarında termal kameralarla kontrollere başlanmış, 31.01.2020 tarihinden itibaren DSÖ’den seyahat 
kısıtlaması yönünde tavsiye gelmemesine rağmen Çin’den uçuşlar durdurulmuştur (AA, 2020). Böylelikle 
Türkiye DSÖ’nün geciken uyarılarından olumsuz etkilenmediği değerlendirmesi yapılabilecektir.

2.2. DSÖ’nün Ebola özeleştirisi sonrasında belirlediği diğer başlıklarda çabaları

Ebola krizi sonrası DSÖ’nün özeleştiri maddelerinden ilki hızlı yanıt verme kapasitesini artırmaya ilişkin olmuştu. 
COVID-19’a hızlı yanıt konusunda yaşananlara önceki bölümde kronolojik olay anlatımı ile yer verilmiştir. 
Özeleştiri raporunda yer alan diğer maddeler ve DSÖ’nün bu maddelere ilişkin COVID-19 sürecindeki katkılarına 
organizasyonu hazırlayarak yayımladığı “Stratejik Hazırlık ve Yanıt Planı”ndan yararlanılarak bu başlıkta yer 
verilmiştir (WHO, 2020k).
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Kaynak koordinasyonu

Laboratuvar ve test kapasitesinin artırılması ve yaygınlaştırılması, daha güvenilir testlerin desteklenmesi ve 
duyurulması konusunda da işlev üstlenen DSÖ, arz zinciri koordinasyonu konusunda bilgilerin toplanması, 
pandemi sarf malzemesi ve cihazlarının tedariği konusunda darlık çeken ülkelerin belirlenmesi ve 
desteklenmesi konusunda işbirliklerinin kurulması konusunda da çaba harcadı. DSÖ’nün bir diğer sık 
karşılaşılan katkısı ülkelerin tanı kiti ve sağlık çalışanlarına kişisel koruyucu ekipman ihtiyacına destek vermek 
oldu. Lojistik, tedarik ve arz zinciri planlamaları konusunda ülkelere uzmanlık desteği sağladı.

Salgını ülke gündemlerinde tutma

Salgını ülke gündemlerine dahil etmek için DSÖ’nün salgın öncesinde yayımladığı Global Influenza 
Stratejisi’nden önceki bölümde söz edilmişti. DSÖ, COVID-19 sürecinde ise “Stratejik Hazırlık ve Yanıt 
Planı” ile bir yandan gerçekleştirdiği hazırlıkları özetledi ve duyurdu, diğer yandan daha sonraki dönemde 
yapılacaklarla ilgili planları paylaştı. Bu dokümanda öncelikle pandeminin ilk döneminde uluslararası 
koordinasyon ve operasyonel destek için bir çerçeve oluşturulduğu belirtildi.

Ülke kapasitelerinin artırılması

DSÖ, özellikle hazırlık düzeyi yetersiz ülkelere danışmanlık fonksiyonu da yürüttü. DSÖ aşağıdaki konularda 
ülkelere destek verdi.

• Ülke düzeyi koordinasyon kapasitesinin artırılması, 

• Toplumun salgın önleme politikalarına desteğinin artırılması ve surveyans, 

• Ülkeye giriş kontrollerinin sağlanması, 

• Ulusal test laboratuvarı sistemlerinn oluşturulması, 

• Vaka yönetimi ve zorunlu hizmetlerin devamlılığını sağlamak, 

• Lojistik-tedarik-arz zinciri planlamaları

Salgın uzmanı insan kaynağı

Salgın durumunda multi disipliner ekiplere gereksinim duyulacağı gerekçesiyle COVID-19 öncesi eğitim, 
simülasyon ve uygulamalar gerçekleştirilmişti. COVID-19 sürecinde teknik ajanslar, sivil toplum kuruluşları 
ve Kızılay - Kızılhaç örgütlerini de içerecek şekilde “Global Salgın Alarm ve Cevap Ağı” kurulmuştur. Bu ağın 
virüsün yayılımını sınırlamak, tanımlamak ve yönetmek için surveyans, epidemiyoloji, modelleme, tanılama, 
klinik bakım ve müdahale konularında çabaları koordine etmeyi hedeflediği açıklanmıştır. Bölgesel düzeyde 
oluşturulan ekipler ülke uzmanlarından edindikleri bilgileri sınıflandırdıktan sonra merkezde sınıflandırma ve 
raporlama yapılmıştır. 

Farklı paydaş ve sektörlerin koordine edilmesi

DSÖ gerekli araştırmaların ve inovasyon girişimlerinin hızlandırılması konusunda da sorumluluk aldı. 
Aşağıdaki konu başlıkları söz konusu hızlandırma çabalarının yöneldiği başlıklardan bazıları idi;

• İlişkili paydaşların (ar-ge şirketleri, akademi, ülke yönetimleri…) global koordinasyonunu geliştirme, 

• Şeffaf bir global araştırma önceliklendirme sürecinin desteklenmesi, 

• Veri ve bilgi paylaşımı ile standartlaştırılmış süreçler, protokoller ve araçlar için ortak platformlar 
oluşturulması

DSÖ COVID-19 aşısına hakkaniyetli küresel erişimin sağlanması yönünde de çaba içinde bulundu (WHO, 
2020l). ACT hızlandırıcı programının bir parçası olarak oluşturulan COVAX (COVID-19 Aşıları Küresel Erişim 
Programı) “Herkes kazanmadıkça kimse kazanamaz” sloganıyla duyuruldu, 2021 sonuna kadar 2 milyar 
doz aşının adil dağıtımını sağlamak amaçlandı. Aşıya global ve adil erişimin sağlanmasının salgının küresel 
etkilerini bertaraf etmek için tek yol olduğu vurgulandı. Ülke nüfuslarının en az yüzde yirmisi oranında aşı 
dozu tedarik edilmesi, aşı portföyünün çok taraflı yönetimi, aşıların hazır olur olmaz ülkelere taşınması gibi 
hedefler açıklandı. COVAX’a kaydolan 172 ülke içinde Türkiye bulunmuyor (WHO, 2020m).
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Salgın fonu

Ebola pandemisi sonrası süreçte hedeflenmekle beraber bir salgın fonu oluşturulması mümkün olamamıştı. 
DSÖ, acil durum açıkladığında bağışçılarından ilave 675 milyon dolar fon desteği çağrısı yapmıştır. Böylelikle 
gelecekte karşılaşılabilecek salgınlarda kullanılmak üzere bir salgın ihtiyat fonunun oluşturulması gereği daha 
net olarak ortaya çıkmış oldu. Birleşmiş Milletlerin UNDP gibi daha yoğun fon dağıtma ağırlıklı programları 
bulunmakla beraber DSÖ’nün bu yöndeki fonksiyonu daha düşük yoğunluktadır.

2.3. DSÖ’nün pandemi sürecinde diğer çabaları

DSÖ, Ebola özeleştirisi sonrasında oluşturduğu stratejiler gereği üstlendiği roller dışında geleneksel olarak 
sürdürdüğü uzmanlık desteği, rehberlik ve danışmanlık fonksiyonları ile sağlık iletişimi konusunda da önemli 
işlev görmüştür.

DSÖ durum raporları paylaşarak salgının son durumuna ilişkin bilgilendirme yapmakla beraber “infodemic (hatalı 
ve abartılı bilginin yayılması) ile mücadele ve salgın iletişiminin doğru şekilde sağlanması için de çaba içinde 
bulunmuştur. Özellikle sosyal medya kaynakları ile yürüttüğü etkin işbirliği ile takdir toplayan DSÖ, sansasyonel 
ve uydurma haberlerin yayılması ve ülke insanlarını olumsuz etkilemesine engel olmak üzere çalışmıştır. 

DSÖ klinik yönetimi, enfeksiyon önleme, matematiksel modelleme, risk iletişimi gibi konularda teknik uzmanlık 
ve rehberlik fonksiyonu da süreç boyunca aktif olarak ifa etti. Solunum yetmezliği çekenlerle ilgili klinik yönetim, 
evde bakım sağlanan hastalarla ilgili tedbirler, risk iletişimi rehberi bunlardan birkaçı idi. 

Ayrıca DSÖ, ülke deneyimlerinin gözlenmesi ve paylaşılması ile ülkelere birbirinden öğrenme ve iyi uygulamaları 
görme imkânı sundu (WHO, 2020n).

Ülkeler arası analizler; Ülkelerin COVID-19’a müdahalede çeşitli konularda karşılaştıkları güçlükler ve bunları 
nasıl aştıkları konusunda DSÖ analizlerde bulundu. Analizlerden bazıları aşağıdaki gibiydi (WHO, 2020o).

• Ülkeler sağlık çalışanlarını nasıl destekliyorlar,

• Sağlık insan kaynağı kapasitesinin aşıldığında ülkeler hangi tedbirlere başvurdular?

• Başarılı bul-test et-izole et-destekle sistemleri,

• Okul ve eğitim politikaları

• Federal ülkelerin COVID-19 mudahalelerini nasıl koordine ettikleri,

• Toplumla iletişim stratejileri ve yolları

• İzlemede ülkelerin kullandığı teknolojiler

• Ülkelerin hastane ödeme sistemlerini pandemiye nasıl uyarladıkları

• Ülkeye girişleri ülkelerin nasıl kontrol ettiği, 

• Maske politikalarının ülkeler arası nasıl değişkenlik gösterdiği, 

Ayrıca ülkelerin pandeminin başından itibaren aldıkları tedbirler ve ülkeler bazında pandeminin seyrini paylaşan 
DSÖ, önemli referansları ve gereçleri ülkelerin kullanımına sundu. Övgü alan bir diğer konu ise DSÖ’nün tıp ve halk 
sağlığı altyapısı konusunda uzmanlığını özellikle az gelişmişler olmak üzere ülkelerle etkin şekilde paylaşmasıydı 
(Think Global Health, 2020).

COVID-19 salgınının ilerleyen dönemlerinde DSÖ’nün daha aktif şekilde sürece dahil olduğu ve böylelikle salgının 
koordinasyonunda önemli pay sahibi olduğu görülebilmiştir. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER

DSÖ 2014 yılında, Ebola salgını sırasında geç gelen acil durum çağrısı ve başarısız müdahalesi ile eleştirilmiş, dünyanın 
ve DSÖ’nün yaygın bir pandemiye hazır olmadığı özeleştirisini bir bildiri ile gerçekleştirmişti. Bu çalışmada COVID-19 
öncesi dönemde yapılan hazırlıklar ve COVID-19 sürecindeki çabalar söz konusu bildirinin öne çıkardığı ana maddeler 
değerlendirilerek derlenmiş, böylelikle DSÖ’nün COVID-19 yanıtının nesnel olarak değerlendirilmesi için gerekli bilgiler 
bir araya getirilerek değerlendirmeler yapılmıştır.
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DSÖ’nün Ebola krizi özeleştiri bildirisinden COVID-19 pandemisi başlangıcına kadar sürede özellikle bazı maddelerde 
kayda değer çabalar içinde bulunmuştur. İlk iki başlık olan hızlı yanıt verme ve kaynak koordinasyonu konularında 
DSÖ’nün söz konusu dönemde organizasyon yapısında ne türlü geliştirmeler yaptığı veya ülke sağlık sistemlerine 
hangi desteklerde bulunduğu konusunda herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Salgını ülke gündemlerinde tutma 
maddesi gereğince hazırladığı Global Influenza Stratejisi’yle ülkelere pandemi stratejik planları oluşturmaları tavsiye 
edilmiştir. Türkiye’de böylelikle “Pandemi Hazırlık Planı” oluşturulmuştur. Ülke kapasitelerine destek verme başlığında 
(özellikle kırılgan sağlık sistemleri nedeniyle Afrika ülkelerine) altyapı ve danışmanlık desteği verilmiştir. Salgın uzmanı 
insan kaynağı başlığı altında ülkelerde multidisipliner salgınla mücadele destek ekiplerinin kurulması, simülasyonların 
gerçekleştirilmesi ve uygulamaların yapılması sağlanmıştır. Farklı paydaş ve sektörlerin koordine edilmesi ise uzun vadeli 
bir hedef olarak değerlendirilmiştir. Son madde olan salgın fonu konusunda da mesafe alınamamış, salgın hazırlığına 
özel bir ihtiyat fonu oluşturulamamıştır.

Ebola krizi sonrası DSÖ’nün özeleştiri bildirisinde yer alan maddelerin COVID-19 süreci için değerlendirilmesi ve DSÖ’nün 
katkılarının araştırılması da önem taşımaktadır. Özeleştiri bildirisinin ilk maddesi olan “hızlı yanıt verebilme” konusu 
COVID-19 sürecinde en çok tartışma konusu olan, organizasyona suçlamalara varan eleştiriler yöneltilmesine, DSÖ’nün 
en büyük bağışçısı ABD’nin fon desteğini kesme kararına sebep olan bir başlıktı. DSÖ’nün bu sosyo-ekonomik dengeleri 
de gözetmek, virüsün kaynak ülkesine yönelik bir damgalama ve yalnızlaştırmaya sebep olmamak adına hassasiyetle 
davranmayı seçtiği, bununla birlikte kaynak ülkenin Çin gibi dünya ekonomisinde büyük pay sahibi bulunan, dünya politik 
dengelerinde önemli taraf konumunda olan bir ülke olmasının kararlarını etkilediği değerlendirilmiştir. DSÖ’nün ülkeler 
üstü bir konumda değil ülkelerin üyelikleriyle oluşan ve kararlarından etkilenen bir konumda olması Çin’in domine edici 
özelliğini gücünün gecikmeli kararlara yol açabilmesine sebep olmuştur. DSÖ’nün kuruluş amacı ve fonksiyonel olarak 
ülkeler üzerinde zorlayıcı, müeyyide uygulayıcı gücünün bulunmaması DSÖ kararlarının ülke bildirimlerinden doğrudan 
etkilenmesine sebep olmaktadır. DSÖ kararları ancak ülkelerin şeffaf ve doğru veri aktarabildiği ölçüde zamanında ve 
tutarlı kararlar alabilmektedir. Kaynak ülkenin şeffaflık ve uluslararası iletişim konusunda olgunluk seviyesi daha yüksek 
bir ülke olmaması da sürecin başarısını etkilemiştir. 

DSÖ hızlı yanıt verebilme konusunda aldığı eleştirilere karşılık kuruluş amacı ve geleneksel fonksiyonuyla daha uyumlu 
diğer işlevlerini ise süreç boyunca daha aktif ve başarılı şekilde yürüttüğü görülmektedir. Kaynak koordinasyonu konusunda 
sürekli bir çaba içinde bulunduğu ve özellikle az gelişmiş ülkeler için destek sağladığı, Salgını ülke gündemlerinde tutma 
konusunda “Stratejik Hazırlık ve Yanıt Planı” oluşturduğu ve ülkelere müdahalelerinde önderlik ettiği, ülke kapasitelerinin 
artırılması konusunda kırılgan sağlık sistemlerine sahip, az gelişmiş ekonomiler başta olmak üzere ülkelere pek çok yönden 
uzmanlık, danışmanlık desteği sağladığı, salgın uzmanı insan kaynağı başlığında pek çok paydaş kurum ve kuruluşu 
koordine ederek oluşturduğu “Global Salgın Alarm ve Cevap Ağı” ile salgının yönetimi konusunda insan kaynağının 
birlikte çalışmasına destek olduğu görülmüştür. Farklı paydaş ve sektörlerin koordine edilmesi başlığında da çaba içinde 
bulunduğu, ancak bu çabaların kuruluş şekli, rolleri, yetki sınırları ile kısıtlı kaldığı, buna karşılık ACT hızlandırıcı programı 
ve COVAX adil aşı erişim mecralarıyla sürece destek sağlama çabasında olduğu görülmüştür. Salgın fonu gereksiniminin 
böylelikle daha ciddi şekilde ortaya çıktığı görülmüştür. Ayrıca ülkelere danışmanlık ve rehberlik yapma, iyi uygulama 
örneklerini paylaşma konularında önemli katkılarda bulunmuş, sosyal mecralarla işbirliği içinde gerçekleştirdiği sağlık 
iletişimi ve dezenformasyon karşıtı çalışmaları takdirle karşılanmıştır.

DSÖ’nün Ebola özeleştirisi, sonrasında gerçekleştirdiği hazırlıklar ve COVID-19 döneminde verdiği zorlu sınav kapsamında 
öncelikle Ebola özeleştirisinin kapsamının başarısına değinilmelidir. DSÖ salgın hazırlığı konusunda önceliklerini doğru 
şekilde tanımlayabilmiş, ortaya koyabilmiştir. Söz konusu özeleştiri gereği oluşturulan yol haritası doğrultusunda 
gerçekleştirilen eylemler de faydalı olmuş ve COVID-19 sürecine katkı sağlamıştır. Bu başlıklardan organizasyonun 
geleneksel fonksiyonları olan uzmanlık bilgisi üretme, danışmanlıklar sağlama ve az gelişmiş ülkeleri destekleme gibi 
operasyonel seviyesi daha düşük, uzmanlık içeriği yüksek konularda DSÖ’nün oldukça başarılı olduğu söylenebilecektir. 

DSÖ’nün daha etkin bir salgın engelleme ve yayılma koordinasyon ve organizasyonunu sağlayacak bir yapıya evrilmesi, 
ülkelerle daha etkin iletişim ve yardımlaşma için işlevini sürdürmesi için Ebola sürecinden sonra yürüttüğü yapıcı 
özeleştiri sürecini daha kapsamlı şekilde tekrarlaması gerekmektedir. Danışmanlık, uzmanlık, az gelişmiş ülkelere destek 
gibi konularda işlevini etkin şekilde sürdürebilmesi tüm ülkeler için faydalı olacaktır. Bununla birlikte DSÖ’nün yaptırım 
uygulama gücü olmayan, zorlayıcı yetki ve rolleri bulunmayan, bütçesi üyelerinin katkılarına dayanan ve kararlarını üyelik 
oyları doğrultusunda alan yapısı ülke menfaatlerini ilgilendiren konularda karar almasını güçleştirmektedir. Organizasyon 
kuruluş şekli ve yapısının daha bağımsız ve dengeler yerine kamu sağlığı kaygısı taşıyan bir yapıya evrilmesi gerekmektedir. 
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Düzenleyici kuruluşlar, ilaç endüstrisi, ülke yönetimleri ve üniversitelerin birlikte çalışmalarının koordinasyonu olarak 
kısaca tanımlanabilecek başlıkta DSÖ’nün başarılı olabilmesi için pek çok engelinin olduğu da görülmelidir. Bu amaç için 
yapısı, fonksiyonu, yaptırım gücü ve daha birçok özelliği ile farklı şekilde kurgulanmış bir yapıya ihtiyaç bulunmaktadır. 

DSÖ’nün yapısı, rolleri ve işleyişine ilişkin derinlemesine değerlendirmelerin gerçekleştirilmesi, daha fazla katkı 
sağlayacak bir küresel koordinatör yapının oluşumu için yapılması için gerekenlerin belirlenmesi gerekmektedir. 
DSÖ, Ebola sonrası gerçekleştirdiği özeleştirinin benzerini COVID-19 sonrasında daha geniş katılımlı ve derinlemesine 
analizlerle gerçekleştirmeli, yeni bir yol haritasını bu değerlendirmeler doğrultusunda belirlemelidir.
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