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Tüm hakları saklıdır. İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü’nün izni olmadan bu çalışmanın hiçbir kısmı
elektronik ya da mekanik yollarla çoğaltılamaz.
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Temsilciliği’nin kurumsal görüşleriyle kısmen ya da tamamen örtüşmeyebilir.
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21. yüzyılın ilk yirmi yılında dünya, farklı ülkelerde, farklı nedenlerle ortaya çıkan salgınlara
ve küresel çapta etkili olan salgınlara yani pandemilere tanıklık etti. Dünya Sağlık Örgütü
(DSÖ) yüzyılın başından itibaren özellikle yeni ortaya çıkan enfeksiyon hastalıklarını ciddi
ve öncelikli halk sağlığı tehdidi olarak tanımlayarak, ülkelere salgınlar karşısında işbirliğine
dayalı güçlü yanıtlar üretmek üzere hazırlıklar yapmalarını önerdi. Küreselleşme ve dünya
nüfusunun hızlı artışı, iklim değişikliği, antibiyotiklere karşı gelişen dirençlerin artması gibi
çok sayıda etkenle birlikte, dünyanın 21. yüzyılda olası bir küresel salgınla başa çıkma konusunda ciddi sorunlarla karşılaşacağı açıktı. Geniş çaplı salgınlar ve pandemiler karşısında
hazır olmak, hem acil eylem planlarının hazırlanmasını hem de bunların uygulama aşamasına
geçmesi için siyasi kararlılık, devamlılık, halk sağlığını ilgilendiren her alanda daha fazla yatırım ve daha önemlisi salgın yönetimi konusunda ciddi bir kurumsallaşma gerektirmektedir.
Sosyolog Kathleen Tierney (2014)’in deyişiyle “büyük
felaketler”in artık “yeni normal” olduğu 21. yüzyılda,
ulus devletler ve ulusüstü yapılar yeni tehditler karşısında, kurumların erozyona uğraması, kritik önemdeki
altyapıların eksik olması, siyasi ayrışmaların artması,
olası felaketlerle başa çıkma kapasitesinin eksikliği gibi
pek çok nedenle daha savunmasız durumdadır. 20. yüzyılın salgınlar tarihi açısından tam anlamıyla bir “unutma” ya da “hatırlamama” yüzyılı olduğunu söylemek
mümkündür. Tıp tarihçisi Frank M. Snowden (2019)
bu durumu “tarihsel bellek yitimi” ve “toplumsal bellek
yitimi” olarak adlandırmaktadır. 21. yüzyılda ise sadece
toplumsal hafıza değil aynı zamanda kurumsal hafızanın yokluğu da gündeme gelmeye başlamıştır.
Kurumsal hafıza ya da kurumsal belleğin öneminden
bahsedilirken öncelikle söz konusu kurum ve kuruluşların sorunlarla ilgili geçmiş deneyimlere erişme,
bunları kullanma konusundaki beceri ve isteklilikleri
kastedilmektedir. Kurumsal hafıza kaybı ya da kurumsal belleğin yitimi için çok sayıda neden sıralanabilir:

politika öğrenme, geliştirme ve sunma konularında
yaşanan birikimsizlik, tecrübe eksikliği, uzun süreli hazırlıklar, öngörülü düzenlemeler ve kurumsal reformlar
gibi konularda yaşanan zayıflıklar, kamu hizmetlerinde
usta ya da zanaatkar diyebileceğimiz çalışanların azlığı,
noksanlığı, yokluğu ve siyasi kararların verilme sürecinde önemli olan yetkin, saygın ve uzman danışmanların
eksikliği. Christopher Pollitt’in (2000) ifadesiyle kurumsal öğrenme ya da örgütsel öğrenme hakkında çok
sayıda metin yazılmasına karşın “kurumsal unutma”
hakkında çok az şey söylenmiştir. Eğer gerçekten bilgi
çağında kamu yönetimini doğru anlamayı istiyorsak,
kurumsal hafıza kaybına daha fazla dikkat çekmeliyiz.
Bu raporun esas amacı, COVID-19 pandemisi nedeniyle gündeme gelen “salgın yönetimi”ni tartışırken,
Türkiye’de salgınla ilişkili kurumlar ve kurumsallaşma
çabalarını gözden geçirmek, kurumsal hafıza sorunu
ve kurumsal sürekliliğin önemine dikkat çekmek ve bu
çerçevede uygulanabilir politika önerilerinde bulunmaktır. Osmanlı-Türkiye modernleşme tarihinin en
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önemli sorunlarından biri olarak kurumsal süreklilik ve
kopuşların salgınla ilişkili örgütlenmelerde ne şekilde
karşılık bulduğunu tespit etmeye çalışan birinci kısım
tarihsel arka plandan, ikinci kısım salgınlarla ilişkili iki
özerk enstitü örneğinin incelenmesinden oluşmaktadır.
Raporun üçüncü kısmında kurumsal hafıza, kurumlara
güven ve bellek yitimi özetlenmekte, dördüncü ve son
kısımda ise Türkiye’de salgın yönetiminde kurumsallaşma ve kurumsal hafıza ekseninde mevcut duruma ilişkin tespit ve politika önerileri yer almaktadır.

Bu raporda, iki örnek olarak Pasteur Enstitüsü ve Robert Koch Enstitüsü’ne yer verilmesinin bir nedeni her
iki kurum ile hemen hemen aynı tarihlerde ve benzer
amaçlarla Türkiye’de ortaya çıkan halk sağlığı ve salgın
alanındaki kurumlar ve kurumsallaşmaların varlığını ve
yokluğunu tartışabilmek, diğer neden ise genel olarak
Osmanlı-Türkiye modernleşme tarihinde, özel olarak
ise bilim, araştırma, tıp ve sağlık hizmetlerinin kurumsallaşma deneyimlerinde özellikle Fransa ve Almanya
modellerinin ağırlıklı etkisinin bulunmasıdır.

KARANTINA TEŞKILATI
Salgınların yönetiminde akla gelen ilk uygulamalardan
biri olan karantinanın tarihi çok daha eski yüzyıllara
dayansa da uygulanması ancak 17. yüzyıldan itibaren
sistemleşmeye başlamıştır. Modern anlamda karantina
politikaları ve uygulamaları Hindistan ticaretinin Avrupa’ya eklemlenmesi ile birlikte artan denizcilik faaliyetleriyle yakından ilgilidir (Bulmuş, 2012). Osmanlı
Devleti’nde modern karantina düşüncesi ve uygulamaları ise merkezi devletin siyasal, iktisadi ve toplumsal
açıdan yenileşme, çağdaşlaşma ve yeniden düzen kurma çabalarının yaşandığı, 19. yüzyılın ilk yarısına denk
düşmektedir. İlk defa geçici karantina, 1831 yılında
kolera pandemisinin İstanbul’a ulaşması nedeniyle,
başkentte uygulanmıştı (Berkes, 2002). Karadeniz yönünden gelen gemilerin karantinaya alınmalarını sağlayan ilk uygulamanın ardından 1835 yılında bu defa
Çanakkale’de gerçekleştirilen karantina ile Marmara ve
İstanbul yönüne gidecek gemiler gözetim altında tutulmuştu (Sarıyıldız, 1994).
Osmanlı Devleti’nde modern karantina uygulamasına
geçiş kolay olmamış, bürokrasiden ve halktan çeşitli
ve ciddi tepkilerle karşılaşılmıştır (Yıldırım, 2014).
Karantina esnasında ölenlerin kireçle defnedilmesi,
karantina hekimlerinin gayrimüslim olmaları ve Müslüman kadınların ölülerini muayene edecek olması
gibi nedenlerle başlangıçta şeriata uygun görülmeyen

karantina usulü ancak 1838 yılında resmen kabul edilmiştir (Sarıyıldız, 1994; Yıldırım, 2014).
Karantina uygulamasının tartışılıp kararların alınması
için oluşturulan meclisin esas işlevi aynı kalmakla birlikte adı defalarca değiştirilmiştir: Meclis-i Tahaffuz,
Karantina Meclisi, Sıhhiye Meclisi, Meclis-i Umur-ı
Sıhhiye, Sıhhiye Nezareti, Karantina Nezareti, Meclis-i
Kebir-i Umur-ı Sıhhiye, Meclis-i Tahaffuz Nezareti…
(Yıldırım, 2010; Şehsuvaroğlu, 1958). Bu meclisin
ismi gibi idari yapısında da bir istikrar sağlanamadığı
görülmektedir. Hariciye Nezareti’ne bağlı olarak 1838
yılında kurulan meclis, Ticaret Nezareti’nin kurulması ile birlikte 1839 yılında buraya nakledilmiş, bir kaç
ay sonra kurumun Ticaret Nezareti ile ilişkisi anlamsız
bulunarak Karantina Meclisi özerk bir hale getirilmiştir. Bir süre özerk çalışan meclis yeniden Ticaret Nezareti’ne bağlanmış, bu bakanlıkta yapılan düzenlemelerin ardından 1841 yılında tekrar Hariciye Nezareti’ne
bağlanmasına karar verilmiştir. Birkaç yıl sonra, 1845
yılında yeni kararla bu defa Tophane-i Amire Müşirliği’ne nakledilmiştir (Sarıyıldız, 1994; Akyıldız, 1993).
Karantina işleriyle uğraşan meclis 1878 yılına kadar
Tophane-i Amire Müşirliği ile Hariciye Nezareti arasında gidip gelmiş ve nihayet 1879 yılında kesin olarak
Hariciye Nezareti’ne bağlanmıştır (Yaşayanlar, 2015).
19. yüzyıl boyunca ismi, idari ve mali yapısı süreksizlik
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gösterse de karantina teşkilatı daha geniş coğrafyaya
açılan birimleri, hekimleri, memurları ve mali kaynakları ile giderek kapasitesini artıran bir örgüt haline
gelmiştir. Uluslararası ticareti doğrudan ilgilendiren
karantina meclisinde, Osmanlı Devleti’nin ticari ilişkide bulunduğu Avrupa
ülkelerinin temsilcilerinin
sayısı ve nüfuzunun artması,
gerçekleştirilmesi
istenilen koşullar dolayısıyla mali giderlerin daha
da yükselmesi, buna karşılık gelirlerin ise göreceli
olarak azalması nedeniyle
sadece sahil kentlerindeki
karantinalar bırakılarak
diğerleri kapatılmıştır (Sarıyıldız, 2015).

tek başına yeterli bir tedbir ya da uygulama olmadığı
ortaya çıkmıştı. Öyle ki bulaşıcı hastalıkların pandemi
halini aldığı durumlarda salgın, karantina noktalarının
ötesine rahatlıkla taşınabiliyordu (Yaşayanlar, 2015;
Yıldırım, 2010).

19. yüzyıl boyunca
Osmanlı Devleti’nde
her ne kadar kamu
sağlığıyla ilgili
çeşitli düzenlemeler
yapılarak uygulamaya
geçirilmiş olsa da
salgın hastalıkları da
kapsayacak şekilde
enstitü şeklinde çalışan,
süreklilik gösteren,
bütünlüklü bir halk
sağlığı kurumundan
ziyade sıkça değişen
örgütlenmeler,
komisyonlar göze
çarpmaktadır.

Karantinahaneler, bir limana yanaşan geminin
sağlık şartlarını inceleyip
muayene ederek, limana
mal veya yolcu çıkarmasına izin veren kuruluşlardı.
Karantina hekimi tarafından uygun görülürse gemiler tahaffuzhanelere sevk
edilerek buralarda dezenfeksiyon işlemine tabi tutuluyordu. Aynı zamanda
karayolları üzerinde de kurulabilen karantinahaneler, bulundukları yollardan
geçen yolcuların, kervanların sağlık durumlarını
inceliyor, hastalık şüphesi
olanları karantina altına
alma, gerektiğinde ise yolcuları ve eşyaları dezenfeksiyon merkezleri olan tebhirhanelere sevk etme yetkisine sahipti. Karantina teşkilatlarının Osmanlı Devleti
de dahil olmak üzere, esas kurumsallaşmaya başladığı
19. yüzyıl boyunca salgın hastalıklar çeşitlenmiş ve
yayılma alanları genişlemiş, başlangıçta veba salgınları
çerçevesinde ortaya çıkan karantina uygulamalarının
yeni bir pandemi olarak koleranın önlenebilmesinde

Salgın hastalıklara karşı
karantina önlemlerinin
tek başına yeterli olmadığının anlaşılması ile birlikte sağlık, hijyen ve temizlik kavramları ön plana
çıkmaya başlamıştı. Yüzyıl
sonuna doğru, bulaşıcı
hastalıklar konusunda paradigma değişimine neden
olacak mikrop teorisinin
genel kabul görmesi ve
hastalıkların bulaşma yolları ve etiyolojisinin daha
anlaşılır hale gelmesiyle
birlikte diğer ülkelerde
olduğu gibi Osmanlı Devleti’nde de salgınlara karşı
koruyucu önlemler ve bununla birlikte halk sağlığı
uygulamaları
yaygınlık
kazanmaya başlamıştır. Bu
durum ise karantina teşkilatı merkezli kurumsallaşmanın yerini yeni sağlık
kurumlarına, birimlerine
ve örgütlenmelerine bırakmasını gerektirmiştir.

19. yüzyıl boyunca Osmanlı Devleti’nde her
ne kadar kamu sağlığıyla
ilgili çeşitli düzenlemeler yapılarak uygulamaya
geçirilmiş olsa da salgın hastalıkları da kapsayacak
şekilde enstitü şeklinde çalışan, süreklilik gösteren,
bütünlüklü bir halk sağlığı kurumundan ziyade sıkça
değişen örgütlenmeler, komisyonlar göze çarpmaktadır. Yüzyılın ikinci yarısında Nezaret-i Umur-ı Tıbbiye
isimli bakanlık nezdinde oluşturulan ve salgın hastalık çıktığında gerekli tedbirleri almak konusunda yet-

kilendirilen Cemiyet-i Tıbbiye-i Mülkiye komisyonu
bu açıdan başlangıç örneği bir komisyon olarak gösterilebilir (Yıldırım, 2010). Yani Osmanlı Devleti’nde,
daha geniş çaplı halk sağlığı uygulamalarının Cemiyet-i Mülkiye-i Tıbbiye ile birlikte daha somut anlamda tartışılmaya ve yetki üstlenmeye başlandığı söylenebilir. Karantina teşkilatlanması örneğinde olduğu gibi
bu komisyonun yapısı ve bağlı olduğu bakanlıklar değiştirilmiş, Nezaret-i Umur-ı Sıhhiye adıyla bakanlık
düzeyinde bir kurum, Meclis-i Sıhhiye-i Umumiye adı
ile doğrudan kamu sağlığı ile ilişkili bir meclis ve nihayet Meclis-i Tıbbiye-i Mülkiye ve Sıhhiye-i Umumiye
adıyla devam eden kurumsallaşma çabaları, pratiği ve
süreci devam etmiştir. Kamu sağlığının koruyucu tıbba evrilmesi sürecinde ise geniş ölçekli politikaların izlenmesine yol açacak gelişme, mikrop teorisini ve bakteriyoloji alanındaki gelişmeleri takiben ortaya çıkan
yeni birimler, kurumlar ve laboratuvarlar ile mümkün
olacaktır.

BAKTERIYOLOJIHANE
Bulaşıcı hastalıkların bulaşma mekanizmalarının çözülmesini sağlayan bakteriyoloji disiplini aynı zamanda aşılama başta olmak üzere yeni tedavi yöntemlerini
gündeme getirmiştir. Louis Pasteur (1822-1895), 1885
yılında kuduz aşısını bilim dünyasına tanıtınca Osmanlı hekimleri Paris’e gönderilerek Pasteur’un laboratuvarında kuduz aşısı üretimi ve aşılama yöntemleri
üzerine eğitim görerek İstanbul’a dönmüş ve 1887 yılında aşı hazırlamak üzere Dersaadet Daülkelp Tedavihanesi (İstanbul Kuduz Tedavihanesi) adıyla bir kurum
oluşturulmuştur. Koruyucu aşı üretimine çiçek aşısı ile
başlanmış ve bunun için 1892 yılında yine İstanbul’da
Telkihhane (Aşıhane) kurulmuştur (Yıldırım, 2010).
Ertesi yıl, 1893 yılında İstanbul’da büyük kolera salgınının başlaması, salgın yönetimi konusunda önemli
değişiklikleri ve kurumları da beraberinde getirmiştir.

TÜRKİYE’DE SALGIN YÖNETİMİ: KURUMSALLAŞMA VE KURUMSAL HAFIZA SORUNU

Bakteriyolojihane-i Şahane’nin Nişantaşı’daki Binası
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İstanbul’da ortaya çıkan kolera salgınından yaklaşık
on yıl önce Robert Koch (1843-1910) kolera vibriyonunu keşfetmiş, 1892 yılında ise Hamburg kolera
salgını sırasında binlerce kişi hayatını kaybetmiş ve
salgınla mücadelenin önemi, alınacak tedbirler ve uygulamaların değeri daha çok tartışılmaya başlanmıştı
(Yıldırım & Ertin, 2014). Fakat kolera konusunda ivedi adımların atılması, salgının 1893 yılı yaz aylarında
İstanbul’u etkilemeye başlamasının hemen ardından
gerçekleşmiş (Ayar, 2007) dolayısıyla kolera salgınının
başkenti vurması aynı zamanda meselenin ciddiyeti ve
mücadele konusunda başta kurumlar olmak üzere
eksikliğin giderilmesi için
bir politika değişimine
neden olmuştur. Pasteur
tarafından bizzat önerilen
ve kolera salgının daha da
genişlemesini
önlemek
amacıyla İstanbul’a gönderilen Dr. André Chantemesse (1851-1919) üç ay
boyunca başarılı biçimde
yönettiği salgın mücadelesinin ardından salgın
yönetimi konusunda politika önerilerini sıralamıştır. Sekiz maddelik öneri
listesinin özü, kolera salgını ile mücadelede ihtiyaç
duyulan örgütlenme ve
yeni kurumlardır. Örneğin, belediye bünyesinde,
salgın durumunda gerekli
uygulamalar, uyarılar ve
tedbirlere karar verecek
bir sağlık komisyonunun
kurulması, salgınla ilgili
tüm bilgilerin toplanarak
kayıt altına alınacağı ayrı bir birim, analizlerin yapılması için bir bakteriyoloji laboratuvarı kurulması (Yıldırım & Ertin, 2014). Chantemesse’in önerilerinin
büyük ölçüde uygulamaya konulduğu görülmektedir.
Bunun en önemli adımı ise yine Chantemesse’in önerisi doğrultusunda Pasteur Enstitüsü’nden İstanbul’a
gelen Dr. Maurice Nicolle’un (1862-1932) girişimiyle
açılan Bakteriyolojihane-i Şahane’dir.

1894 yılında açılan ve Fransızca yayınlarda, Institut
Pasteur de Constantinopole (İstanbul Pasteur Enstitüsü)
adıyla anılan Bakteriyolojihane-i Şahane, Pastöryenler
(Pasteuriens) tarafından farklı ülkelerde kurulan 31 laboratuvarın üçüncüsüdür. Bakteriyolojihanenin çalışma
alanları ve esasları Pasteur Enstitüsü örnek alınarak belirlenmiştir (Yıldırım, 2010; Yıldırım & Ertin, 2014).
Enstitü bünyesinde kısa süre içerisinde kolera ve difteri
aşıları ile sığır vebası serumları üretilmeye başlanmış,
aynı zamanda kurum bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetleri yapılmıştır (Yıldırım, 2014). Takip eden yıllarda,
İstanbul’daki bu kurumun
dışında çeşitli şehirlerde
bakteriyoloji labaratuvarları açılmaya başlanarak,
kamu sağlığı ve koruyucu
hekimlik için yeni bir kurumsallaşma zemini ortaya
çıkmıştır. Öte yandan salgın yönetiminde merkezdeki bürokratik yapılanmalar, valilikler ve belediyeler
düzeyinde örgütlenerek,
yerel sağlık meclisleri (Meclis-i Sıhhiye-i Mahalliye)
oluşturulmuştur. Özellikle
kolera salgını döneminde
“kolera komisyonu” şeklinde çalışan bu komisyon vali
başkanlığında toplanmakta
ve salgının şehir merkezlerini etkilediği durumlarda
belediye başkanı da komisyona dahil edilmektedir.

1918 yılında ortaya
çıkan İspanyol gribi,
Osmanlı Devleti’ni
de etkilemiş, başkent
İstanbul’un işgal
altında olduğu bir
dönemde hüküm süren
salgında ülke genelinde
koordinasyon gücü olan
bir kurum/enstitünün
yokluğu daha somut
olarak açığa çıkmıştır.

Osmanlı
Devleti’nde
kamu sağlığı uygulamaları
ve kurumsallaşma çabaları
19. yüzyılın son çeyreğinde hızlanmış, özellikle kolera salgınlarının bu kurumsallaşmalarda etkili olduğu görülmüştür. İkinci Meşrutiyet’in (1908) ilanının ardından girilen dönemde
sağlık işleri yeniden organize edilmeye başlanmış, eski
rejimin kurumları yeni isimlerle ve farklı bürokratik örgütlenme çabaları ile sürdürülmüştür. Örneğin sağlık
işlerinden sorumlu üst kuruluş, 1913 yılında Sıhhiye
Müdüriyet-i Umumiyesi adıyla Dahiliye Nezareti’ne

bağlanmış, bu arada Bakteriyolojihane-i Osmani adıyla
1911 yılında hem ismi hem çalışma biçimiyle Bakteriyolojihane-i Şahane’den farklı, yeni bir yapı olarak değerlendirilebilecek bir kurum açılmıştır (Etker, 2009).
Cumhuriyet’in kuruluşuna kadar geçen dönemde, Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı yıllarında başta kolera ve tifüs olmak üzere salgın hastalıklar daha geniş bir
nüfusu etkilemeye devam etmiş (Özdemir, 2005; Macar,
2010, Rasimoğlu, 2015), fakat savaşların dayattığı askeri
öncelikler ve yeni sağlık örgütlenmeleri nedeniyle halk
sağlığının yeniden geri plana düştüğü uzun bir dönem
yaşanmıştır. 1918 yılında ortaya çıkan İspanyol gribi,
Osmanlı Devleti’ni de etkilemiş, başkent İstanbul’un
işgal altında olduğu bir dönemde hüküm süren salgında ülke genelinde koordinasyon gücü olan bir kurum/
enstitünün yokluğu daha somut olarak açığa çıkmıştır.

HIFZISSIHHA ENSTITÜSÜ
Milli mücadele yıllarında sağlık hizmetlerinin yeniden
örgütlenmesi için Ankara Hükümeti, 1920 yılında
Sağlık Bakanlığı’nın kuruluşunu gerçekleştirmiş, saltanatın kaldırılmasının ardından 1922 yılı sonlarından
itibaren İstanbul’da bulunan yönetim birimleri yeni

başkente taşınmaya başlamıştır. Daha esaslı yapılanma
ise Dr. Refik Saydam’ın (1881-1942) yeniden Sağlık
Bakanı olduğu 1925 yılından sonra ortaya çıkmıştır.
Saydam’ın 1937 yılına kadar sürdürdüğü bakanlık görevi aynı zamanda erken Cumhuriyet döneminin halk
sağlığı politika ve uygulamalarının şekillendirildiği ve
sağlık bürokrasinin bu defa daha kalıcı bir biçimde ulusal çapta örgütlendiği dönemdir. Sıtma, frengi, trahom,
verem, lepra başta olmak üzere kolera, difteri, tifo, tifüs
ve çiçek gibi halk sağlığını doğrudan ilgilendiren bulaşıcı hastalıklar konusunda insan gücü yetiştirme, sağlık
örgütlenmesini geliştirme ve hukuksal altyapısını hazırlama süreçleri, erken Cumhuriyet dönemini yukarıda bahsettiğimiz kesintili modernleşme hamlelerinden
ayırt eden unsurlardır. Burada, özel olarak ve doğrudan
salgın yönetimini ilgilendirdiği için yeni bir kurum
olarak karşımıza çıkan Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi
ve dönüşümü üzerine odaklanacağız.
İki dünya savaşı arası dönemde, pek çok Avrupa ülkesinde halk sağlığı ve bulaşıcı hastalıklara odaklanan
Hijyen Enstitüleri kurulmaktaydı. 1922 yılında Kimyahane, Bakteriyolojihane, Kuduz Tedavi Müessesesi
ve Sıhhi Müze bir araya getirilmiş ve İstanbul Hıfzıssıhha Müesesesi adıyla oluşturulan kurum bünyesine
dahil edilmişti. Ankara’da ise yeni bir hıfzıssıhha ens-
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Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi, Bakteriyoloji ve Kimya Muayene ve Tahlil Şubesi Binası,
(Kaynak: Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti, 1933)
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titüsü kurma planı 1928 yılında açılan Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi ile gerçekleştirildi. Dönemin diğer
enstitüleri gibi bu kurumun da esas kuruluş amacı, halk
sağlığı alanında bilimsel
gelişmelerin
izlenerek
halk sağlığı koşullarının
düzeltilmesidir. Bununla
birlikte kurumun, Sağlık Bakanlığı tarafından
belirlenecek konularda
görüş bildirme, aşı ve
serumlar üretme, ilaç
kontrollerini yapma gibi
görevleri tanımlanmıştır. Dönemin en önemli
sağlık sorunu olmaya
devam eden salgın hastalıklarla mücadele için
alanında uzman bir ekip
ve tesisler oluşturulmaya
başlanmıştır. İstanbul’da
bulunan Kimyahane ve
Bakteriyolojihane, Merkez Hıfzıssıha Müessesesi’nin alt birimleri olmak
üzere, 1928 yılında Ankara’ya taşınmıştır. Müessesenin Bakteriyoloji,
Kimya, İmmünobiyoloji
ve Farmakodinami şubeleri oluşturulmuş (SSYB,
1982) ve bu şubelerin başına, 1935 yılından itibaren yurtdışından uzman
hekimler getirilmiştir.

gezici ekipler kurulması ve ücretsiz ilaç dağıtımı gibi
müdahalelerle bulaşıcı hastalıklar konusunda ciddi bir
başarı elde edilmiştir.

Dr. Refik Saydam’ın
ölümünden sonra,
isminin anısına 1942
yılından itibaren
Refik Saydam Merkez
Hıfzıssıhha Enstitüsü
olarak anılan kurum
bünyesinde 19311950 yılları arasında,
arasında BCG başta
olmak üzere, tifüs, çiçek,
boğmaca, enflüanza
aşıları, kuduz aşısı,
serumu ve akrep serumu
üretimine geçilerek
başarılı çalışmalar
yapılmıştır.

Müessese, modern halk
sağlığı yöntemlerini uygulamaya geçirme, aşı, serum ve ilaç üretme, gerekli laboratuvar tetkikleri yapma
ve altyapı merkezlerini koordine etme gibi görevlerle
donatılmıştı. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 1930
yılında yürürlüğe girmesi Hıfzıssıhha Kurumu’nun
salgın hastalıklarla mücadele ve takip konusunda elini
güçlendirecek diğer bir gelişmedir. Bu dönemde, Sağlık Bakanlığı’nın sıtma, frengi, trahom, tüberküloz ile
mücadele için taşra örgütlenmelerini gerçekleştirmesi,

Erken Cumhuriyet döneminin en önemli sağlık
kurumlarından biri olan
Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü, 1928 yılından itibaren,
Kimyahane ve Bakteriyoloji
Binası, Serum Müessesesi,
Hıfzıssıhha Okulu gibi yeni
birimlerin inşa edilmesiyle
1930’lar boyunca gelişimini
sürdürmüştür. Müessese ve
okulun kuruluş aşamalarında, ABD’de yerleşik Rockfeller Vakfı’nın önemli katkısı olmuştur. Bu vakıf daha
önce Londra’daki Hijyen ve
Tropikal Tıp Okulu ile Zagrep’te Hijyen Okulu’nun
kurulmasını
sağlamıştır
(Dedeoğlu, 20011; Küçük,
2018).

Dr. Refik Saydam’ın ölümünden sonra, isminin
anısına 1942 yılından itibaren Refik Saydam Merkez
Hıfzıssıhha Enstitüsü olarak
anılan kurum bünyesinde
1931-1950 yılları arasında,
arasında BCG başta olmak
üzere, tifüs, çiçek, boğmaca,
enflüanza aşıları, kuduz aşısı, serumu ve akrep serumu
üretimine geçilerek başarılı
çalışmalar yapılmıştır (Metintaş, 2008; Sağlık Hizmetlerinde 50 Yıl, 1973). Bu
aşıların bir kısmı, özellikle kolera aşısı, talep halinde
ihtiyaç duyulan ülkelere gönderilmiştir. 1938 yılında
ciddi bir kolera salgınıyla başa çıkmaya çalışan Çin’e 1
milyon doz kolera aşısı hibe edilmiştir (Fidan, 2020).
Yunanistan, Suriye, Irak gibi ülkelere tetanos ve difteri
serumları gönderilmiştir (SSYB, 1982). 1950 yılında,
Enflüanza Laboratuvarı, Dünya Sağlık Örgütü tara-

1950-60 yılları arasında bulaşıcı ve salgın hastalıklarla
mücadele kapsamında kolera, tifüs, boğmaca ve çiçek
aşıları üretimine ve geniş ölçekli aşılama çalışmalarına
devam edilmiştir. 1960 yılından sonra ise, Dr. Nusret
Fişek (1914-1990)’in öncülüğünde sağlık hizmetlerinin ülke genelinde sosyalleştirilmesi planlanmıştır.
Devletin her yurttaşı için eşit bir şekilde sağlık hizmeti
sunma ve tedavi imkânlarını sağlamak olarak özetlenebilecek bu politika doğrultusunda Türkiye genelinde
sağlık hizmetlerinin kentlerden köylere yaygınlaştırılması, koruyucu ve tedavi edici hekimlik hizmetlerinin
birlikte yürütülmesini içeren bir çerçevede adımlar
atılmıştır (Pala, 2007). Sağlıkta sosyalleştirme planının
başarıya ulaşamaması, ardından gelen neoliberal politikaların sağlık alanına yansımaya başlaması ve koruyucu sağlığın önceliğini kaybederek, hastane merkezli
ve piyasa ilişkileri doğrultusunda şekillenen yeni sağlık
politikaları dönemine girilmiştir. Bu durum şüphesiz salgınla mücadeleye odaklanan kurumsallaşmanın
hükümetler nezdinde adım adım değerini yitirmesi ve
kamu sağlığını doğrudan ilgilendiren birimlerin ekonomi-politik açıdan savunmasız bırakılmasıyla sonuçlanmıştır.
1980’li yıllardan itibaren sağlık alanında yürütülen politikalar genel olarak sağlığın devlet tarafından denetlenmesi ve planlanması, özel sektörün teşvik edilerek
alanda daha aktif yer almasının sağlanması doğrultusunda şekillenmiştir. Dolayısıyla sağlık politikalarında
bu yönde değişiklik yapılabilmesi için çeşitli yasal ve
yönetsel düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Bu uygulamalara ise sağlık hizmetlerinin devlete mali bir yük getirdiği, dolayısıyla devletin kaliteli, verimli bir hizmet
sunamadığı anlayışı egemen olmuştur.
Üretim, denetim, yayın ve eğitim gibi alanlarda görevini
merkez ve bölge teşkilatlarıyla sürdüren Refik Saydam
Merkez Hıfzıssıhha Enstitüsü’nün hizmet yönetmeliği
1982 yılında yayınlanmıştır. Bu yönetmelikte kurumun
referans laboratuvar olması, uluslararası işbirlikleri gibi

güncellenen ifadelerin yanı sıra, “halk sağlığı alanındaki
sorunlar için belirli aralıklarla ve gerektikçe görüş bildirme,” “halk sağlığının yürütülüşünde yarar sağlayabilecek erken tanı, korunma ve tedavi konularında epidemiyolojik alan uygulamaları ve laboratuvar incelemeleri
yapma” görevi devam etmiştir. Kurumun adı, 1983 yılında Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı şeklinde değiştirilerek kurum Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir
kuruluş olarak faaliyetlerine devam etmiştir.
1990 yılında kurumun örgütsel yapısı yeniden değişime uğramıştır. 1997 yılında aşı üretim tesisleri faaliyetlerini durdurmuş ve 1999 yılında ise aşı üretim tesisleri
kapatılmıştır. Bununla birlikte, kurumun “ana hizmet
birimleri”nden biri olan Salgın Hastalıklar Araştırma
Müdürlüğü’nden beklenen görevler, 2000’li yıllarda da
aynı şekilde devam etmiştir: öncelikle ülkemizde halen
sorun olan enfeksiyon hastalıklarının mevcut durumunun analizi, toplumun bu hastalıklara karsı korunması
ve kontrol önlemlerinin alınması için gerekli laboratuvar verilerinin elde edilmesi ve bu verilerin analizi ve
bildirimi, enfeksiyon ajanlarının izolasyon, identifikasyon ve tiplendirilmesi, enfeksiyon hastalıkları alanında
ülkenin ihtiyaç duyduğu verilerin toplanmasına yönelik bilimsel çalışmalar yapılması.
1980 sonrasında kurumun teşkilat yapısı her ne kadar
kanunen değişmemiş olsa da pratikte çok şey değişmiştir. Merkezin uzun yıllar boyunca siyasi müdahaleler
ile personel yapısı ve sayısı değişmiş, personel sayısı
artarken verimlilik tersine düşmüştür. Kurumun bir
personel politikası olmaması nedeniyle her tür siyasi
müdahaleye açık hale gelmiştir. Kurumda atamaların
işin gerektirdiği ihtiyaca cevap verecek nitelikli insan
gücüne göre yapılmamış, personel fazlalığına rağmen
hizmeti gerçekleştirecek nitelikte personel bulunamamıştır (Kalemoğlu, 2007). Çalışan sayısı artarken verimlilik azalmış, kurumsal süreklilik ve uzmanlık sürdürülememiştir.
1928 yılında açıldığında 14 uzman ve 44 yardımcı personel ile başlayan kurumda, 2007 yılı itibariyle merkez
ve taşra teşkilatında toplam 1546 kişi görev yapmaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın AR-GE kuruluşu olarak nitelendirdiği kurumda, çalışanların sadece yüzde 16,5’i
yüksek lisans ve üzeri eğitime sahiptir (Kalemoğlu,
2007). Dünyada benzeri kurumlarda yüzde 80’lerde
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fından Uluslararası Bölgesel Enflüanza Merkezi olarak tanınmış ve enflüanza aşısı üretimine başlanmıştır.
Kurumun diğer önemi ise, halk sağlığı ve bulaşıcı hastalıkların yönetimi konusunda veri toplama, derleme,
analiz teknikleri, haritalama çalışmaları gibi istatistik ve
metodoloji alanında yaptığı çalışmalardır.
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olan sağlık ve teknik hizmetler sınıfındaki kadro, RSHMB’de yüzde 58’lerde kalmıştır. Kurumsal sürekliliğin bir göstergesi olarak merkezin en üst yöneticisi
konumunda olan kurum
başkanı
değişikliğine
bakıldığında, 1932 yılından 1982 yılına kadar
50 yılda 16 başkan değişirken, 1982’den 2007’ye
kadar 25 yılda 19 başkan
değişmiştir (Kalemoğlu,
2007). Şüphesiz merkez
başkanının
neredeyse
1,5 yıllık ortalama görev
süresi ile, hazırlanmış
olsa bile stratejik planların gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı
açıktır. Merkez ve taşra
teşkilatında çalışan orta
kademe yöneticilerinden
52 kişi üzerinde, 2006
yılında yapılan anket çalışmasında, katılımcılar
“en önemli sorun” olarak
“stratejik planlama yapılamaması” (yüzde 38.5),
“nitelikli eleman azlığı”
(yüzde 25), “görev tanım
sorumluluk ve yetkilerin
belirlenmemiş olması”nı
(yüzde 19.2) belirtmiştir (Kalemoğlu, 2007). Bu durum, şüphesiz pek çok kamu kurumunda bugün de geçerli olan, kurumsallaşma önündeki en önemli sorunları oluşturmaya devam etmektedir.

zi Başkanlığı, 2011 yılında kapatılmış ve Türkiye Halk
Sağlığı Kurumu adıyla bakanlığa bağlı yeni bir kurum
açılmıştır. Halk Sağlığı Kurumu her ne kadar Hıfzıssıhha Merkezi’nin kuruluş
amacını içeren halk sağlığını koruma ve geliştirme
görevini üstlenmiş gibi görünse de enstitünün yapısal
bütünlüğünün dağılmasına
yol açacak şekilde görevler
farklı birimlere devredilmiştir. Kurum başkanına
bağlı beş başkan yardımcılığından biri “Bulaşıcı
Hastalık Kontrol Programları”ndan sorumlu olmakla
sınırlıdır. 2017 yılında ise
bir kere daha değişikliğe
gidilerek, Türkiye Halk
Sağlığı Kurumu ve Türkiye
Kamu Hastaneleri Kurumu
kapatılarak, Sağlık Bakanlığı’na bağlı Halk Sağlığı
Genel Müdürlüğü’ne dönüştürülmüştür.
Bugün
Sağlık Bakanlığı teşkilat şemasında Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi adıyla bir
kuruluş bulunmadığı gibi,
kapatılmadan önce enstitü
müdürü ve başkan unvanıyla doğrudan Sağlık Bakanı’na bağlı olan kurumun kapsamındaki görevler bugünkü teşkilat şemasında Sağlık
Bakanı Yardımcısına bağlı HSGM’nin altında yer alan
alt birimlere dağıtılmış durumdadır. Halk sağlığı laboratuvarlarının çalışmaları ise HSGM’nin Tüketici Güvenliği ve Halk Sağlığı Laboratuvarları isimli biriminde
kendi daire başkanınca yürütülmektedir.

Halk Sağlığı Kurumu
her ne kadar Hıfzıssıhha
Merkezi’nin kuruluş
amacını içeren halk
sağlığını koruma ve
geliştirme görevini
üstlenmiş gibi görünse
de enstitünün yapısal
bütünlüğünün
dağılmasına yol açacak
şekilde görevler farklı
birimlere devredilmiştir.

Özetle kurumun erken Cumhuriyet dönemi sonrasında giderek yönetim ve nitelik açısından değer kaybettiğini, liyakate dayalı olmayan ve siyasi atamalarla kabaran kadrolara rağmen işlevselliğinin daha da azaldığını
söylemek mümkündür.

HALK SAĞLIĞI KURUMU
Kuruluşundan itibaren doğrudan Sağlık Bakanı’na
bağlı bir kuruluş olan Refik Saydam Hıfzıssıhha Merke-

Son 20 yılda Türkiye’yi yıkıcı biçimde etkilememiş olsa
da iki küresel salgın tecrübe edilmiştir: 2005 yılında
H5N1 (Kuş Gribi) ve 2009 yılında H1N1 (Domuz
Gribi) pandemisi. Türkiye’de resmi rakamlara göre
toplam 13.591 vakanın tespit edildiği ve 656 kişinin
ölümüyle sonuçlanan domuz gribi döneminde bir Pandemi Bilim Kurulu oluşturulmuş ve kurul vaka yönetim algoritmalarının belirlenmesinde görev almıştır

Özetle 21. yüzyıl Türkiye’sinde salgın ya da pandemi
yönetimi denildiğinde öncelikle akla gelen özerk bir
bilimsel kurum ya da enstitünün varlığından bahsedememekteyiz. Bununla birlikte salgınların yönetimi
konusunda sorumlu olan Sağlık Bakanlığı’nın son iki
pandemi sürecine benzer biçimde, COVID-19 pandemisi sırasında oluşturduğu ve görev süreleri pandemi
ile sınırlı geçici bir kurulun varlığından bahsedilebilir.

21. yüzyıl Türkiye’sinde
salgın ya da pandemi
yönetimi denildiğinde
öncelikle akla gelen özerk
bir bilimsel kurum ya da
enstitünün varlığından
bahsedememekteyiz.
Bununla birlikte salgınların
yönetimi konusunda sorumlu
olan Sağlık Bakanlığı’nın
son iki pandemi sürecine
benzer biçimde, COVID-19
pandemisi sırasında
oluşturduğu ve görev süreleri
pandemi ile sınırlı geçici
bir kurulun varlığından
bahsedilebilir.
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(Sağlık Bakanlığı, 2019). Koronavirüsün dünya genelinde bir pandemi oluşturma tehlikesinin ortaya çıktığı
2020 yılının başında, Sağlık Bakanı başkanlığında toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu oluşturulmuştur. Başlangıçta 26 üyeden oluşan kurula Nisan ayında 12 üye
daha eklenerek üye sayısı 38 kişiye yükseltilmiş (Diken,
2020), aynı zamanda Toplum Bilimleri Kurulu adıyla
yeni bir kurul daha oluşturularak alınan önlemlerin
sosyal ve kültürel hayata yansımaları konusunda çalışmalar yürütmesi kararlaştırılmıştır (Sağlık Bakanlığı,
2020). Koronavirüs Bilim Kurulu büyük oranda enfeksiyon hastalıkları uzmanları, mikrobiyologlar ve daha
az sayıda olmak üzere göğüs hastalıkları uzmanları ve
yoğun bakım uzmanlarından oluşturulmuştur. Kurul
üyeleri arasında, kapatılan Refik Saydam Hıfzısıhha
Enstitüsü’nden bir kişi, daha önce pandemi kurulu üyesi olarak görev yapmış yalnızca bir üye bulunmaktadır.
(Özgenç, 2020).
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SALGIN YÖNETİMİNDE ÖZERK
KURUMLAR: ROBERT KOCH
ENSTİTÜSÜ VE PASTEUR
ENSTİTÜSÜ

ROBERT KOCH ENSTITÜSÜ
COVID-19 pandemisi sırasında, dünyada en sık adı geçen kurumlardan biri Robert Koch Enstitüsü’dür (Robert
Koch Institut, RKI). Robert Koch, çalışmalarıyla bakteriyoloji alanı başta olmak üzere enfeksiyon hastalıkları ve halk sağlığı alanlarını derinden etkileyen, tıbbın
yapısını kalıcı biçimde değiştirmeyi başarabilen ender
bilim insanlarından biridir. Koch aynı zamanda bilimsel çalışma ve araştırma ortamının kurumsallaşmasını
sağlayan bir enstitünün kuruluşunu gerçekleştirmiştir.
Heinrich Hermann Robert Koch’un 1876 yılında
şarbon hastalığına neden olan bakteriyi keşfi, hem tıp
dünyasında hem de daha geniş kamuoyunda mikrop
teorisinin (germ theory) hakim olmasını sağlamıştır.
1882 yılında tüberküloz (verem) basilini izole etmeyi
başarması ise 19. yüzyılın en önemli keşiflerinden biridir. Koch, 1885 yılında Berlin Üniversitesi Hijyen Enstitüsü’nün başkanı olmuş, hemen ardından ise bugüne
kadar kurum varlığını sürdüren enstitünün kuruluşunu
gerçekleştirmiştir ( Jay, 2011).
RKI’ün kuruluşu, Robert Koch’un direktörlüğünde,
1891 yılında açılan Prusya Kraliyet Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü’ne dayanmaktadır. Koch’un başkanlığını
yaptığı enstitü 1891-1904 yılları arasında kuruluş yılla-

rını tamamlamıştır. 1910 yılında ölen Koch’un mozolesi enstitü içerisine yerleştirilmiş, ölümünden iki yıl sonra ve tüberküloz bakterisinin keşfinin 30. yıldönümüne
denk gelen 1912 yılında enstitünün adına Robert Koch
ilave edilmiştir. RKI, 1952 yılında yeni kurulan Federal Sağlık Ofisi’nin en önemli ayağı olarak merkezi bir
konum üstlenmiş, 1994 yılında Federal birimin dağılmasının ardından ise bağımsız araştırma enstitüsü kimliğini kazanmıştır. Bu tarihten günümüze geçen sürede
enstitü, sadece bulaşıcı hastalıklar alanında değil aynı
zamanda bulaşıcı olmayan hastalıkların epidemiyolojisi ve araştırmalarını da içerecek şekilde ulusal bir Halk
Sağlığı Kurumu olarak çalışmaktadır. Enstitü bünyesinde 2002 yılında Biyolojik Tehditler ve Özel Patojenler
Merkezi oluşturulmuş, 2010 yılında ise daha geniş ölçekli sağlık izlemi ve korunması için yeniden yapılandırılarak görev ve yetki alanları genişletilmiş, Alman Parlamentosu, RKI’ün ihtiyaç duyduğu uzman ve personel
genişlemesini mümkün kılacak bütçeyi onaylamıştır.
2008 yılından itibaren enstitü, tüm nüfusun temsili
sağlık izlemlerini aralıksız takip etmektedir. Sağlık izlemlerinden toplanarak oluşturulan veriler, hem topluma hem de Almanya’daki halk sağlığı uzmanlarına açık
hale getirilmiştir (RKI, 2016). Bu sayede enstitü, ulusal
çapta sağlık müdahalesi geliştirme ve değerlendirme politikalarının şekillenmesine katkıda bulunmaktadır.

RKI, kurumun Nazi dönemindeki faaliyetlerini içeren
karanlık tarihini aydınlatmak üzere 2006-2008 yılları
arasında bir araştırma projesi gerçekleştirmiş ve sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmıştır. Bu kapsamlı araştırma
projesi, enstitünün bünyesindeki önemli isim ve paydaşların 1933-1945 yılları arasında utanç verici çalışmalar ve insan deneyleri içerisinde yer aldığını ortaya
koymuştur (RKI, 2008; Wessels, 2008).
Robert Koch Enstitüsü, 90 farklı alandan 1100’den
fazla çalışana sahip güçlü bir kurum olarak sağlık alanındaki araştırmalar ve önerileriyle siyasi karar vericilere güvenilir bir zemin sunmakta, politikanın şekillenmesine ciddi katkıda bulunmaktadır. COVID-19
pandemisi sürecinde RKI, Almanya genelinde ismi en
sık anılan kurum olmakla birlikte enstitünün başkanı
Lothar Wieler, medyada popüler bir isim olarak öne
çıkmamıştır. Bunun nedeni, siyasetçiler ve medyanın
RKI’ya ilgi göstermemesi değil, tam tersine kapanma
sırasında günlük basın açıklamasını yapan kurumun,
kısa süre sonra bu açıklamalarını haftada bir güne indirmesidir. (Hallam, 2020). Enstitü Başkanı Wieler,
pandemi sürecinde Almanya kamuoyu tarafından, resmi sayıları açıklayan aynı zamanda samimi ve motivasyonel bir dil ile toplumu teskin eden isim olarak kabul
görmüştür.

Robert Koch Enstitüsü, 90
farklı alandan 1100’den fazla
çalışana sahip güçlü bir kurum
olarak sağlık alanındaki
araştırmalar ve önerileriyle
siyasi karar vericilere
güvenilir bir zemin sunmakta,
politikanın şekillenmesine
ciddi katkıda bulunmaktadır.

RKI, pandeminin henüz başında 4 Mart 2020 tarihinde COVID-19 pandemisi için ayrıntılı bir Ulusal
Pandemi Planı yayınlamıştır (RKI, 2020). DSÖ’nün
koronavirüsü küresel pandemi ilan ettiği 11 Mart günü
Almanya Başbakanı Angela Merkel bir basın toplantısı
düzenleyerek nüfusun yüzde 60-70’inin koronavirüse
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Robert Koch Enstitüsü
(Fotoğraf: Shutterstock)
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yakalanabileceğini söylemiştir. Merkel’in sözleri bilimsel araştırmalara dayanmakta ve 2-3 yıllık bir süreci
kapsamaktaydı. Başbakan bir yandan panik yaratmakla
eleştirilirken diğer yandan açık sözlülüğüyle takdir topladı. Merkel’in sarsıcı açıklamasının ardından önlemler
birbiri ardına geldi (DW-Türkçe, 2020). Almanya’da
salgın yönetimi ve kontrol politikaları, 13 Mart’tan
itibaren ulusal pandemi planına uygun olarak Robert
Koch Enstitüsü tarafından biçimlendirildi. RKI’ün
planına göre önce okullar zorunlu olarak kapatılmış,
akademik dönemler ertelenmiş ve yaşlıları korumak
için bakım evi ziyaretleri yasaklanmıştır. Başbakan
Merkel 18 Mart’ta yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Almanya’nın “İkinci
Dünya Savaşı sonrasının
en zorlu sınamasıyla karşı
karşıya olduğunu” söylemiş ve 22 Mart’ta hükümet ulusal çapta sokağa
çıkma yasağı ilan etmiştir.
Almanya’nın diğer Avrupa
ülkelerine kıyasla başarılı
bir salgın yönetimi sergilemesinde özellikle yüksek
test sayısı, izolasyon ve takip uygulamalarının kilit
rol oynadığı belirtilmektedir (DW-Türkçe, 2020).

risk analizi çalışmasını içeren raporun senaryosunda
Asya kökenli yeni bir patojenin dünyaya yayıldığı varsayılıyor. Virüs Almanya’da üç yıldan uzun süre yayılmaya devam ediyor ve üç yılın ardından bir aşı hazır hale
geliyor. Pandeminin birinci dalgasında Almanya’da 29
milyon kişi enfekte oluyor, takip eden ve daha zayıf iki
dalga sırasında ise 23 ve 26 milyon kişi ekleniyor. Üç yıl
içerisinde, doğrudan bu virüs sebebiyle en az 7,5 milyon
kişinin ölümü bekleniyor. Sayıların bu kadar yüksek olmasının nedeni, uzmanların pandemi için çok yüksek
bir öldürücülük oranı (yüzde 10) seçmeleridir. Virüsün
yayılımını yavaşlatma ve sınırlandırmak için salgın tedbirleri olarak enfekte kişilerle temas kuranların karantinaya alınması, izolasyon,
okulların kapatılması ve
geniş çaplı toplantıların iptali öngörülüyor. En zayıf
nokta ise tıbbi tedavi; senaryoya göre hastaneler ve
doktorlar bu derece yüksek
bir hasta sayısı karşısında
devasa problem yaşıyor
ve ülke çapında sağlık sisteminin çökebileceği öngörülüyor. Aynı zamanda
sağlık çalışanları arasında
enfeksiyon nedeniyle ortalamanın üzerinde bir ölüm
oranı da risk analizine dahil ediliyor. İlaçlar, tıbbi cihazlar, koruyucu malzeme
ve dezenfektanların temininde ciddi bir kriz yaşanıyor; üretim ise talebi karşılayamıyor. Senaryoya ekonomi de dahil edilmiş: gıda
endüstrisi ve gıda ticaretinin ciddi biçimde etkilendiği
varsayılmış, hastalığa bağlı olarak tarım üretiminde ciddi düşüş yaşanacağı ve marketlerde gıdaların normal dönemdeki miktarı ve çeşitliliğinin de sağlanamayacağı öngörülmüştür. Yine senaryoya göre pandemi, Güneydoğu
Asya’da yaban hayvanlarının satıldığı marketlerden insanlara geçen bir patojen ile Şubat ayında ortaya çıkıyor.
Virüsün kuluçka süresi üç ile beş gün arasında, fakat bu
süre iki günden 14 güne kadar değişebiliyor. Hastalığın
semptomları ise SARS virüsün yol açtığı semptomlarla
aynı: ateş, kuru öksürük ve hastaların bazılarında görülen nefes darlığı (DB, 2013; Toprak, 2020).

Almanya’da salgın
yönetimi ve kontrol
politikaları, 13
Mart’tan itibaren ulusal
pandemi planına uygun
olarak Robert Koch
Enstitüsü tarafından
biçimlendirildi.

Almanya’nın bulaşıcı ve
bulaşıcı olmayan hastalıkların kontrol ve izleminden
sorumlu bağımsız bir ulusal kurumu olan RKI’nın
108,7 milyon dolarlık yıllık bütçesi Sağlık Bakanlığı
tarafından sağlanmaktadır. Enstitüde çalışan yaklaşık
1100 personelin, üçte birinden fazlası araştırmacıdır
(Hallam, 2020). RKI, pandemi sürecinde kamuoyunda
çok tartışılan bir risk analizi senaryosunu içeren raporuyla gündeme gelmiştir. RKI ve Bilim Heyeti tarafından hazırlanarak 2012 yılında Alman Parlamentosu’na
sunulan ve 2013 yılında yayımlanan “Risk Analizi ve
Kamunun Koruması” başlıklı rapor (DB, 2013) aslında yıllardır kamu erişimine açık halde olmasına rağmen
COVID-19 pandemisi ortaya çıktıktan hemen sonra,
rapor hakkında Türkiye’de de çeşitli komplo teorileri
üretilmiştir (Sözcü, 2020; Sabah, 2020). Tamamen bir

Kurumların salgın
hafızasının geleceği planlama
ve en kötü senaryoya hazırlık
yapma açısından yaşamsal
bir önemde olduğunu
vurgulamak gerekir.

RKI, pandemi sürecinde ulusal ve uluslararası sağlık
örgütleriyle birlikte çalışarak COVID-19 ile ilgili risk
değerlendirmeleri, strateji ve planlamaya ilişkin belgeler, günlük raporlar, teknik kılavuzlar hazırlayıp yayın-

lamış, bu düzenli bilgi akışı hükümetin politikalarını
şekillendirmede ciddi kolaylık sağlamıştır. Merkel, konuşmalarında sıklıkla RKI verilerine atıfta bulunmuş
ve enstitünün önem verdiği epidemiyolojik kavramlar
ve önlemleri yine kuruma atıf ile anmıştır (WSJ, 2020).
Son olarak RKI, Almanya’da ve diğer ülkelerde devam
etmekte olan aşı çalışmalarını yakından takip etmekte
olup, aşıların kesin onay aşamasının ardından aşı uygulama süreçlerini izlemek ve aşılama oranlarını açıklamak üzere gerçek zamanlı bir online izleme sistemi
geliştirmiştir. Özetle RKI, aşılama süreçlerini takip,
dağıtım, ölçme ve değerlendirme süreçlerinde de hükümete bilimsel rapor ve gözlemleri ile aşılama süreç ve
politikalarının belirlenmesinde yardımcı olmaktadır
(RKI, 2020).

Almanya’da salgına yönelik
siyasi karar alma süreçlerinin
çok büyük oranla RKI’ün
bilimsel çalışmalarına dayalı
önerileriyle şekillendiğini
söylemek mümkündür.

RKI, COVID-19 pandemisi sürecinde alınacak önlemler, kurallar ve genel olarak toplumda salgın hakkındaki bilgiyi şekillendiren esas aktör olarak belirmiştir. Bilimsel tartışmalar, öncelikle ve çoğunlukla RKI
ekseninde, virologlar ve epidemiyologlar tarafından
yürütülmüş, ilerleyen haftalarda ekonomistler, sosyologlar, psikologlar ve diğer sosyal bilimciler önlemler
konusunda değerlendirme ve düzenlemeleri, genellikle
RKI’ün kurumsal özerkliği ve yetkinliğine saygı çerçevesinde daha fazla öne çıkmaya başlamıştır. Özetle Almanya’da salgına yönelik siyasi karar alma süreçlerinin
çok büyük oranla RKI’ün bilimsel çalışmalarına dayalı
önerileriyle şekillendiğini söylemek mümkündür.
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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından
2011 yılında hazırlanan başka bir raporda, Çin’deki hayvan pazarlarındaki enfekte olmuş hayvanların
SARS gibi bir salgına yol açabileceği uyarısı yer almaktadır (FOA, 2011). Özetle, insanlardan hayvanlara geçen, hatta yarasalardan hayvanlara geçen virüslerle ilgili
bilimsel bilgiler zaten çok uzun süredir bilinmekte ve
buna benzer pandemi hazırlık planları başka ülkelerde
de yayınlanmaktadır. Örneğin Türkiye’de 2019 yılında
güncellenerek yayınlanan pandemi planı (Sağlık Bakanlığı, 2019) olası grip pandemisi senaryosuna dayalı
olarak hazırlanmış ve eğitime ara verilmesi, iş yerlerinin kapatılması ve seyahat kısıtlamaları gibi önlemleri
içeren bir plandır. Burada RKI pandemi planının küresel çapta daha çok merak uyandırması ve hakkında
spekülasyon yapılmasının nedeni, senaryodaki temel
noktaların COVID-19 ile benzerliği ve kapsamlı bir
risk analizi içermesidir. Kurumların salgın hafızasının
geleceği planlama ve en kötü senaryoya hazırlık yapma
açısından yaşamsal bir önemde olduğunu vurgulamak
gerekir. RKI’ün pandemi planının, SARS virüsünün
modifiye edilmiş farklı bir versiyonunu (raporda Modi-SARS adı veriliyor) temel alması da küresel çapta
son ciddi enflüanza pandemisi olmasından kaynaklanan yakın tarih deneyimine dayanmaktadır.
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Louis Paster’un mezarı ve müzesinin yer aldığı bina
(wikimedia commons)

PASTEUR ENSTITÜSÜ
19. yüzyılın en önemli bilimsel devrimlerinin arkasındaki isimlerden biri olan Louis Pasteur, çalışmalarıyla
biyoloji, tıp, tarım ve hijyen alanlarında önemli ve kalıcı değişimlere yol açmış, pastörizasyon uygulamasının keşfi, şarbon basili ve kuduz için geliştirdiği aşılar
başta olmak üzere alana ciddi katkılarda bulunmuştur.
Pasteur Enstitüsü (Institut Pasteur) 1888 yılında açılmış, kısa sürede aşılar başta olmak üzere, enfeksiyon
hastalıkları alanında araştırmalarıyla ünlenen bir kurum haline gelmiştir. 1895 yılında vefat eden Pasteur,
Notre-Dame Katedrali’nde defnedilmiş, ertesi yıl Pasteur Enstitüsü’nde yapılan mezara taşınmıştır. Mikrobiyoloji eğitim ve uygulamalarına ağırlık veren enstitü
bünyesinde bugüne kadar 10 Nobel Fizyoloji ve Nobel
Tıp Ödülü kazanılmıştır.

Kâr amacı gütmeyen Pasteur Enstitüsü’nün (IP) esas
kuruluş amacı biyoloji, mikroorganizmalar, hastalıklar
ve aşılar hakkında araştırma ve geliştirme çalışmalarıdır. Enstitüde eğitim gören, çalışan ve kısa sürede farklı
ülkelere giden araştırmacılar (Pastöryenler), Pastör’ün
metoduyla uluslararası ağlar kurarak Paris merkezli
enstitü modelinde beş kıtada 33 enstitünün kuruluşunu gerçekleştirmiştir. İlerleyen yıllarda veba, difteri,
tetanoz, BCG, hepatit B gibi aşıların keşfi yine bu enstitüde gerçekleşmiştir. IP, aynı zamanda 1983 yılında
HIV virüsünü ilk kez izole eden merkezdir (Gougeon
et al.,2019).
IP, kuruluşunda sadece enfeksiyon hastalıkları alanında
bir eğitim ve araştırma merkezi değil aynı zamanda ücretsiz kuduz tedavisi sağlayan bir kurumdu. Enstitünün
klinik kısmı, kuduz dışında diğer enfeksiyon hastalıkları için de hizmet vermeye devam etmiş, 1900 yılın-

IP bünyesinde 100 araştırma biriminde, 500 kadrolu
bilim insanı, her yıl 70 ülkeden 600 ziyaretçi bilim insanı olmak üzere yaklaşık 2700 kişi çalışmaktadır. IP,
Fransa dışında 24 enstitü ile küresel bir ağ kurmuştur.
Enstitünün mikroorganizma kültürlerini muhafaza ettiği laboratuvar arşiv birimlerinin yanı sıra kütüphane,
müze ve kuruluşundan bugüne zengin bir arşiv merkezi
bulunmaktadır. Kar amacı gütmeyen, özel bir enstitü statüsündeki kurum bağımsız bir heyet tarafından
yönetilmektedir. Farklı finansal kaynaklarla beslenen
enstitü, Fransız hükümetinden fon ve teşvikler almakla
birlikte, özerk yapısını korumakta ve bilim insanlarının
bağımsızlığını güvence altına alan bir kurum politikası
izlemektedir (Marchand, 2018). IP, 2019-2023 yıllarını kapsayan beş yıllık strateji planını, 2018 yılı sonunda
kamuoyuna açıklamıştır. Buna göre enstitü, bilimsel
araştırmalarda önceliği üç alana vermektedir: yeni oluşan enfeksiyon hastalıkları, antimikrobiyal direnç ve
nörodejeneratif hastalıklar (IP, 2018).
IP, Afrika kıtasındaki araştırmacıları ve enstitüleriyle
özellikle sıtma, ebola ve zika salgınlarına odaklanmıştır.
Enstitü, Afrika Bilimler Akademisi ile ortaklaşa çalışarak kıtanın İngilizce ve Fransızca konuşan ülkeleriyle
bilimsel işbirliği geliştirmeyi sürdürmüştür. Fransa Hükümeti, bir kısmı eski kolonisi olan Afrika ve Güneydoğu Asya ülkelerindeki çalışmaları ve birimleri için Pasteur Enstitüsü’ne yıllık yaklaşık 7,6 milyon dolar tahsis
etmektedir. Devam etmekte olan COVID-19 pandemisi kapsamında ise ayrıca 4 milyon dolar ayırmıştır.
Fransa dışındaki Pasteur Enstitüleri ev sahibi ülkelerden, uluslararası projelerden ve diğer kaynaklardan finansal yapısını desteklemektedir (Bryant, 2020). Öte

yandan Fransa’nın, 19. ve 20. yüzyıl boyunca Afrika
ülkelerinde IP merkezli yürüttüğü araştırmalar ve kurulan merkezler, Fransız “biomedikal kolonyalizm”inin
bir parçası olarak değerlendirilmekte, Fransa’nın eski
sömürgelerinde desteklediği çalışmalar ise yeni-sömürgecilik (neocolonialism) bağlamında eleştirilmektedir
(Velmet, 2020).
Fransa’da COVID-19 pandemi süreci, baştan itibaren
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından yürütülürken, vaka sayılarının artmaya başladığı Mart ayında iki önemli gelişme yaşanmıştır. Macron, 11 Mart
2020’de salgınla mücadelenin yürütülmesi konusunda
hükümeti aydınlatacak Bilim Kurulu’nu oluşturmuş,
ardından 24 Mart 2020’de başka bir Bilim Komitesi
(CARE-Comité Analyse Recherche et Expertise; Analiz,
Araştırma ve Uzmanlık Komitesi) göreve başlamıştır
(Elysee, 2020).
Her ikisi de bilim insanlarından oluşan bu iki komite
arasındaki fark, başlangıçta kafa karışıklığına neden olmuştur. 11 üyeden oluşan Bilim Kurulu (Conseil scientifique) doğrudan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
ve Başbakan Edouard Philippe’e genel önerilerde bulunmak amacıyla oluşturulmuştur. Bilim Kurulu’nun
başkanı Jean-François Delfraissy, alanında uzman bir
mikrobiyolog olarak özellikle 2014 yılında ebola salgınıyla mücadele sırasında Fransa ve Afrika ülkeleri
arasındaki koordinasyondan sorumlu kişi olarak görev
yapmasıyla ünlenmiştir. O dönemde “Doktor Ebola”
olarak da anılan Delfraissy, Fransa’nın önemli araştırma kuruluşlarından ANRS (Ulusal AIDS Araştırma
Kuruluşu) ve Inserm’e bağlı Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü’nün müdürlüğünü yapmıştır (Favereau, 2014). Kurul üyelerinden üçü enfeksiyon
hastalıkları uzmanıdır, diğer yedi üyenin uzmanlık
alanları ise şu şekildedir: antropoloji, sosyoloji, anesteziyoloji ve reanimasyon, matematiksel modelleme,
aile hekimliği, epidemiyoloji, viroloji (Elysee, 2020).
Pasteur Enstitüsü’nden iki kişinin üye olduğu kurulda,
ayrıca iki üye geçmişte H1N1 ve Ebola pandemisinin
yönetim ve planlamasında doğrudan görev üstlenmiştir, bir üyenin yine yakın zamanda ortaya çıkan zika
virüsü konusunda deneyim ve araştırmaları bulunmaktadır. Enfeksiyon hastalıkları alanında uzman olan üyelerden biri aynı zamanda epidemiyoloji ve halk sağlığı
alanlarında doktora sahibidir.
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da Pastör Hastanesi’nin açılmasıyla bu alan daha da
genişlemiştir. Enfeksiyon hastalıkları tedavisi için özel
olarak açılan Pastör Hastanesi, ekonomik gerekçelerle
2000 yılında kapatılmıştır. Araştırma ve halk sağlığı
arasında köprü görevi üstlenen IP, Ulusal Sağlık Birimi altında referans merkezleri oluşturmuş, Pastör Enstitüleri Uluslararası Ağı ile gelişmekte olan ülkeler ile
gelişmiş ülkeler arasında bir ara yüz şeklinde çalışmaya
başlamıştır. Sıtma, tüberküloz, AIDS gibi hastalıklarla
mücadele ve salgınların yayılımını önleme çalışmalarında bulunan IP, Dünya Sağlık Örgütü’nün bu alandaki çalışmalarını tamamlayıcı, destekleyici bir kurum
olarak öne çıkmıştır (Schwartz, 2008).
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24 Mart 2020’de ilk toplantısını yapan CARE (Bilim
Komitesi) ise, Bilim Kurulu’ndan farklı olarak, daha
teknik, daha doğrudan müdahale içeren ve daha işlevsel
bir komitedir. CARE, Sağlık Bakanlığı’na spesifik konular ve sorunlarda hızlı cevaplar ve çözümler üretmesi beklenen bir komite olarak Sağlık Bakanı ile temas
halindedir. CARE komitesinin amacı “COVID-19 ile
enfekte olmuş kişileri belirlemek, test ve tedaviye ilişkin
izlenecek programlar konusunda hükümete önerilerde
bulunmak”tır (Francetvinfo, 2020).
CARE Başkanı Françoise Barré-Sanoussi, Pasteur
Enstitüsü’nün ünlü virologlarından olup 2008 yılında Nobel ödülü kazanmış saygın bir bilim insanıdır.
Sinoussi, 1988 yılında IP’de başında bulunduğu ekip
ile AIDS hastalığında viral belirleyicilerin rolü üzerine çalışmış, aynı zamanda HIV aşısı geliştirme konusunda çalışan ekipte yer almıştır. CARE komitesinin
diğer 11 üyesinin uzmanlık alanları ise şöyledir: tıbbi
onkoloji, enfeksiyon hastalıkları (2), akciğer hastalıkları, immünoloji, viroloji, mikrobiyoloji, biyoteknoloji,
veribilim-istatistik, farmakoloji, antropoloji. Komite
içerisinde yer alan üyelerden ikisi Pasteur Enstitüsü’nden, ikisi CNRS (Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma
Merkezi), ikisi Inserm (Fransız Ulusal Sağlık ve Tıbbi
Araştırmalar Enstitüsü) bünyesinde çalışan aktif araştırmacılardır (Francetvinfo, 2020).
Fransa’da pandemiyle ilgili veriler ve açıklamalar Sağlık
Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Fransa’da ilk salgın
vakası 24 Ocak’ta, COVID-19 bulaşıcı hastalığı henüz
pandemi olarak ilan edilmeden önce açıklanmıştır. 18
Şubat’ta göreve başlayan Sağlık Bakanı Olivier Véran,
bilim kurullarının oluşturulmasının ardından “aldığımız her kararın arkasında beyaz önlüklüler var” diyerek politikadan bağımsız olarak bilime güveni telkin
etmiştir. (Le Monde, 2020). Bilim Kurulu’nun toplantılarında alınan tüm kararlar ve bilgilendirmeler, Sağlık
Bakanlığı’nın internet sayfasında ve kamuya açık halde
yayınlanmaktadır (Ministére des Solidarités et de la
Santé). Bilim Kurulu başkanlığını yapan Jean-François
Delfraissy, Haziran ayı başında yaptığı açıklamada, kurulun atılacak adımlar konusunda önerilerde bulunarak
hükümete dört farklı senaryo sunduğunu belirtmiştir.
2 Haziran tarihli dört senaryoyu içeren 43 sayfalık Bilim Kurulu metni toplum, bilim ve siyaset alanında ilgi
görüp üzerine tartışılan bir metin olmuştur. Kurulda

alınan karar ve önerilere katılmayan üyelerin muhalif
görüşüne de yer verilen belgelerde, örneğin 14 Haziran
tarihli toplantıda yerel seçimlerin ikinci turunun Haziran ayı içinde yapılabileceğine dair tartışılan karar için
bir üye salgınla mücadeleyi sekteye uğratacağı ve yerel
komitelerde devamsızlığa neden olacağı gerekçesiyle
muhalefet etmiştir.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 15 Mart’ta yerel
seçimlerin yapılmasının hemen ardından pandemiyle
ilgili ilk kısıtlamaları uygulamaya sokmuş ve 19 Mart
günü Pasteur Enstitütüsü’nü ziyaret etmiştir (Momtaz,
2020). Macron’un tarihi enstitüyü ziyareti şüphesiz
simgesel açıdan da önemlidir. Yönetim ve hükümete
güvenin azalmaya başladığı, belirsizlik ve salgının ciddiyetinin arttığı koşullarda yapılan bu ziyaretin, kamuoyu nezdinde salgın yönetiminin bilimle birlikte
hareket ettiği, bilime güven duyulduğu ve önem verildiği şeklinde yorumlanması beklenecektir. Aslında bu
ziyaretten çok önce, Ocak ayının ilk günlerinden itibaren IP hem açıklamaları hem de çalışmalarıyla önemli
gelişmeleri duyurmuş fakat medya ve siyaset dünyası
yeterince ilgi göstermemiştir. Enstitü, bulgulara dayanarak hazırladığı raporda, hükümetin düşünülenden
daha erken bir zamanda salgınla karşılaşabileceğini ve
salgının yayılımını durdurmanın gittikçe daha zor olacağını açıklamıştır. IP’nin açıklaması medyada, daha
çok enstitünün hükümetin salgına yaklaşımına darbe
vurduğu ve kriz yönetiminden dert yandığı şeklinde
yer almıştır (Lichfield, 2020). Enstitü, bünyesinde
bulunan referans laboratuvarında Avrupa’daki ilk COVID-19 vakasını doğrulayarak duyurmuştur. 29 Ocak
günü ise yine Avrupa çapında ilk defa, “2019-nCoV”
olarak bilinen koronavirüsün tüm genom dizilimini
açıklayan ilk kurum IP olmuştur (IP, 2020).
Fransa’da pandemi yönetimi konusunda siyasi karar vericilere önerilerde bulunan, birisi izlenecek politikalar
konusunda, diğeri ise doğudan sorunlara yönelik somut çözüm önerileri ekseninde oluşturulan iki bilimsel
kurul öne çıkmıştır. Bu kurullarda aktif üyesi ve eski
çalışanları, araştırmacıları bulunan Pasteur Enstitüsü,
pandeminin yönetiminde değil, laboratuvar çalışmaları, epidemiyolojik araştırma ve modellemelerle bilim
kurullarına bilimsel katkıda bulunmuş, genel kamuoyunda ise daha çok aşı geliştirme süreçleri açısından
dikkat çekmiştir.

genom analizi gerçekleştirildi, birisi Faz 1 klinik deney
aşamasında olmak üzere devam etmekte olan 3 aşı geliştirme çalışması başlatmış (Axa Research, 2020) ve bu
çalışmalar kurumun internet sayfasında güncellenerek
kamuoyu bilgilendirilmiştir. IP son olarak bu süreçte
geliştirilen ve onay aşamalarının tamamlanması beklenen diğer ülke aşılarının varlığının kurum bünyesinde
ve ortak çalıştığı kurumlarla sürdürülen üç aşı geliştirme çalışmasına engel olmadığını, 2021 yılının ilk çeyreğinde aşı çalışmalarından olumlu sonuç almak üzere çalışmaya devam ettiklerini açıklamıştır (Reuters, 2020;
Bfmtv, 2020).
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COVID-19’a odaklanan araştırma ekibinin oluşturulduğu 2020 yılı Ocak ayından Ekim ayına kadar geçen
süre içerisinde IP tarafından gerçekleştirilen temel çalışmalar şu şekilde özetlenebilir: Enstitü bünyesinde
400 araştırmacı, 56’sı bizzat kurum içinde olmak üzere 89 araştırma projesinde yer alarak 50 bilimsel yayın
ortaya koymuş, biri halen kullanımda olan üç farklı
test geliştirmiş, hastalık hakkında uygun kontrol ve
korunma yöntemleri, otoimmün ve genetik faktörlerin incelenmesi, süper-bulaştırıcılık, koku kaybı, solunum sistemine girişlerin detaylı incelenmesi gibi farklı
alanlarda araştırmalar, 3000’den fazla SARS-CoV-2
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KURUMSAL HAFIZA,
KURUMSUZLAŞMA VE
BELLEK YİTİMİ
Kurumsal hafıza çok basitçe okul, mahkeme, hastane, müze vb. kurumlarda şekillenen ve
bu kurumlarda sürekli olarak yeniden üretilen hafıza biçimi olarak tanımlanabilir (Misztal,
2003). Kurumsal hafıza ile kastedilen temel olarak bilgi, sistem, yönetim, iletişim, kurumsal
strateji, kurumsal eserler ve üretim gibi soyut ve somut kavrayışlar, bilgiler ve kayıtlardan
oluşan bütündür (Stein,1995).
Şüphesiz bunlar kurumların geleceğe devrolunması açısından son derece önemli, taşıyıcı unsurlardır. Kurumlarda bilginin sadece yönetilmesi değil, aynı zamanda
büyüyen bilgi birikiminin korunması ve iletilmesi de
kritik önemdedir (Dieng, Corby, Giboin, & Ribière,
1999).
Kurum ve kuruluşların faaliyetleri sırasında üretilen tüm
bilgi ve belgeler, birinci elden kurumsal bilgi kaynaklarını oluşturmakta, yukarıda özetlediğimiz diğer etkenlerin de katkısıyla oluşan kurumsal hafıza ise sonraki
kuşakların toplumsal ve siyasal alandaki hafızalarının bir
parçası haline gelmektedir. Kurumların yaptıkları şeyi
niçin yaptıklarını ya da uygulamaya koydukları bir kararı
niçin aldıklarını, eylemlerini nasıl yaptıklarını, sorumluluklarının neler olduğunu ya da olmadığını göstermesi
açısından kurumsal hafızanın bugünkü sorunların çözümüne yönelik daha pratik ve işlevsel bir yönü de vardır.
Kurumsal hafıza eksikliği ya da yokluğunun çeşitli nedenleri olabilir. Bu açıdan salgın hafızası, doğa felaketleri örneklerine benzemektedir, her şeyden önce, salgınlara daha seyrek rastlanması hafıza önündeki engellerden

Kurumların yaptıkları şeyi
niçin yaptıklarını ya da
uygulamaya koydukları bir
kararı niçin aldıklarını,
eylemlerini nasıl yaptıklarını,
sorumluluklarının neler
olduğunu ya da olmadığını
göstermesi açısından
kurumsal hafızanın bugünkü
sorunların çözümüne yönelik
daha pratik ve işlevsel bir
yönü de vardır.

biridir. Bununla birlikte kurumsal bir salgın hafızasının
eksikliği için çok sayıda neden sıralanabilir: salgınların
belirli bir süre ve dönemle sınırlı olması, bilgi ve deneyim aktarımının kısıtlı olması, ulusal çapta meselenin
önemine dair bilinirliğin ve farkındalığın azlığı, doğrudan alana yönelik yetişmiş insan gücü, eğitimli personel
ve uzmanların kurumlardaki eksikliği ve süreksizliği,
salgınların yalnızca tıbbi konu olarak düşünülmesinden
kaynaklı bütünsel ve disiplinerarası çalışma ortamının
eksikliği (Boardman &Vandaele, 2010). Geçmişte yaşanan olayların farklı tekniklerle kayda geçirilerek sonraki
kuşaklara bilgi düzeyinde dahi olsa ulaştırılması, o dönemi ya da olayları bizzat yaşamamış insanlarda bir tarihsel
hafıza meydana getirir (Levy, Sznaider, 2002). Salgın
hafızasının kurumsallaşması ve toplum tarafından salgın
hafızasının içselleştirilmesi için fazladan bir çaba, emek
ve politika gerekmektedir.
COVID-19 pandemisi sırasında 25 Avrupa ülkesini içeren bir araştırmada, daha yüksek kurumsallaşmış güvenin ya da güven duyulan kurumların varlığı ile ölümlerin
azlığı arasında bir korelasyon saptanmıştır (Oksanen et
al., 2020). Daha önceki yıllarda, ebola pandemisi sırasında yapılan benzer çalışmalarda da kurumsal güvenin
yüksek olduğu ülkelerde, sağlık otoriteleri tarafından verilen tavsiye ve uygulanması istenen kurallara daha fazla
uyulduğu gözlemlenmiştir (Blair et al., 2017; Vinck et al.
2019).
Resmi/devlet kurumlarına ve siyasetçilere güven, insanların salgın zamanında önleyici tedbirler konusunda
sergiledikleri uyum ve kuralları kabullenme ile şekillenen

Osmanlı-Türkiye modernleşme tarihi tartışmalarında
kurumsallaşma çabaları, süreklilik ve kopuşlar ekseninde sıkça ele alınıp incelenmesine rağmen, sosyal devlet
tartışmalarının ana öğelerinden biri olan sağlık alanında
kurumlar, örgütlenmeler ve politikaların ciddi, kapsamlı,
tarihsel bağlamıyla eleştirel bir analizinin yeterince yapılmadığı görülmektedir. Şüphesiz, geleceğe yönelik bir
pandemi politikası ve perspektifi için geçmiş politikaların ve deneyimlerin salgınlar özelinde araştırılabilmesi,
tartışılabilmesini gerektirmekte, bu türden araştırmaların gerçekleşebilmesi için ise her şeyden önce kurumsal
hafıza ve tecrübe birikimini içeren, araştırmacılara açık
arşivlere, yazılı ve sözlü kayıtlara, düzenli istatistiklere ve
elbette salgınlara odaklanmış, geçici kurullara değil nefes
alıp veren, yaşayan, kalıcı somut kurumlara ihtiyaç vardır.

Kurumsal güvenin yüksek
olduğu ülkelerde, sağlık
otoriteleri tarafından verilen
tavsiye ve uygulanması
istenen kurallara daha fazla
uyulduğu gözlemlenmiştir.
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Salgın hafızasının
kurumsallaşması ve toplum
tarafından salgın hafızasının
içselleştirilmesi için fazladan
bir çaba, emek ve politika
gerekmektedir.

güvenin yalnızca bir boyutudur. Daha karmaşık durumlarda, örneğin pandemilerde, insanlar aynı zamanda bilimsel uzmanlara dayanmak ve güvenmek ihtiyacı duymaktadır (Hendriks et al., 2016). Bilime güven pandemi
sürecinde hayati bir rol oynayabilir. COVID-19 pandemisi esnasında örneğin Almanya’da kamuoyu tartışmalarını büyük ölçüde virologlar ve epidemiyologlar şekillendirmiş, bilimsel temelli popüler podcast yayınları büyük
ilgi görmüştür (Kupferschmidt, 2020). COVID-19 pandemisi sürecinde Almanya’da yapılan bir anket çalışmasında, insanların çoğu bilim insanlarına politikacılardan
daha çok güven duyduğunu ortaya koymuştur ve katılımcıların yüzde 80’i pandemiyle ilgili siyasi kararların kanıta-dayalı olması gerektiğini belirtmiştir (Wissenschaft
im Dialog, 2020).
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Bu rapor kapsamında incelenen salgınların yönetimine
ilişkin kurumlar ve kurumsallaşma çabaları, süreklilik
ve kopuşları, iki özerk enstitü örneğinden yola çıkarak
kurumsal hafıza sorununa yönelik aşağıdaki tespit ve
önerileri, sadece olası yeni bir pandemi için değil
bütünlüklü bir kurumsal hafıza ve sürekliliği önceleyen politikaların uygulanması ümidiyle şu şekilde
sıralayabiliriz:

3. Türkiye’de salgınlarda ortaya çıkan olası sorunlara
odaklı, tüm yönleriyle bu meseleye adanmış güçlü ve
özerk kamu kurumlarının, enstitülerin varlığına ihtiyaç duyulduğu açıktır. Osmanlı son dönemi ve erken
cumhuriyet dönemlerinde bu çalışmada bahsedilen
sayısız kurum ve kurumsallaşma çabalarından geriye
ve bugüne işlevsel olan tek bir tarihi kurumun dahi
kalmamış olması üzerinde ciddiyetle düşünülmesi
gereken bir tespittir.

1. Salgın yönetiminde yaşanan sorunların başında,
gerçek anlamda bir kurumsallaşma ve bunun getirdiği kurumsal hafızanın en iyimser tanımla eksikliği,
daha gerçekçi tanım ile yokluğu yatmaktadır. Kurumsallaşma ve kurumsal hafıza sorunu, plansızlık,
profesyonelleşememe, işlevsel olmayan organizasyon
yapısı, görev tanımları ve yetkileri açıkça belirlenememiş birimler, birimler arası koordinasyon gibi somut sorunları beraberinde getirmektedir. Bu durum,
benzer vakalarla ve ciddi sorunlarla karşılaşıldığında,
yeniden ani kararlar, geçici oluşumlar ve kısa vadeli
kriz yönetimi şeklinde ele alınmasıyla sonuçlanmaktadır.

4. Salgın hafızası, sadece simgesel açıdan değil fiziki
olarak da kurumların bizzat ayakta olan binaları, birimleri ve atmosferi ile görünür öğeler içerir. Müze,
arşiv, koleksiyon vb. ile zenginleşen hafızanın görünümü, kurumu yaratanların amaç ve mücadelelerini
canlı tutar. Salgınla ilişkili kurumların varlığı, görünümü ve içeriği aynı zamanda toplumun hem salgınlara yönelik algısını hem de salgınlar karışışında bu
türden kurumların varlığına yönelik güven duygusunu pekiştirir. Kurum varlığı ve hafızasıyla toplumsal
alanda ne kadar yer edinirse, kuruma o ölçüde kuruma yeni destekler sağlanabilir.

2. Kurumsal hafıza, bilgi, beceri ve deneyimlerin etkisiyle şekillenir ve bu şekillenme ile salgın yönetiminde etkin olur; kurumsal bilginin sadece birikimi değil
sürekliliği ve devri esastır. Kurumsal hafıza, geçmişte
benzer deneyimlerde nelerin işe yaradığını nelerin
yaramadığını, salgınlar sırasında hangi tedbirlerin
öncelikli olduğu, hangi önlemlerin daha az etkin olduğunu kanıta dayalı olarak saklar ve en iyi koruma
ve korunma yöntemlerini sunma konusunda rehberlik eder. Kurumsal hafıza, salgınla ilişkili bilgi ve deneyimlerin toplumsal alanda yaygınlaşmasıyla güçlenir, sahiplenilir ve daha etkin bir güç haline gelir.

5. Kurum hafızasının şekillenmesinde önemli öğelerden biri de eski çalışanların anıları ve tecrübeleridir.
Kimi bir ömür boyu kimisi çok kısa süreli tüm çalışanların mutlaka kurumun tarihine, birikimine ve
hafızasına katacağı önemli değerler bulunmaktadır.
Birinden diğerine, bir kuşaktan ötekine aktarılan efsaneler, çöküş ve zafer anlatıları da dahil olmak üzere
kurumu tarihsel açıdan hayal etmeye yarayan diğer
unsurlardır. Kurum hafızası elbette sadece kurum içi
ile sınırlı değildir, ziyaretçilerin, okurların, araştırmacıların ya da yalnızca adını duyanların kuruma ilişkin
algıları, düşünceleri de bu süreci besleyen öğeler ola-

6. Robert Koch Enstitüsü ve Pasteur Enstitüsü örneklerinde olduğu gibi kamu desteğiyle teşvik edilen,
özerk ve bilimsel açıdan özgür, uzun vadeli araştırmaların gerçekleştirilebildiği bir kurum ve kurum ortamı Türkiye’de sağlanamamıştır. Bu enstitü örneklerine en yakın deneyim ve tarihi bir kurum olarak
Refik Saydam Hıfzıssihha Enstitüsü’nün yıllar
geçtikçe başlangıçtaki
temel amaçlarından, işlevlerinden uzaklaştığı
ya da uzaklaştırıldığı,
kısa vadeli ve yıkıcı etkileri olan dar siyasi
hesaplarla heba edildiği
görülmektedir. Geçmiş
örneklerde olduğu gibi
yeni bir kurumsallaşma
çabasıyla, zor dönemde
ciddi özveri ve emekle
oluşturulan Hıfzısihha
Enstitüsü, önceki örneklerden farklı olarak 83
yıl ayakta kalmıştır. Hıfzısihha Enstitüsü’nün
yine diğer örneklerde
olduğu gibi ciddi bir
reform ile işlevselliğini
artırmak, kapasitesi ve
etkinliğini geliştirmek
için kapsamlı, uzun vadeli, stratejik politikalar
üretmek yerine kurumun görevlerini parçalar halinde diğer birimlere dağıtarak, ismi
dahil olmak üzere 2011
yılında kapatılması, sadece kamu yönetimi açısından
değil, kurumsal bir salgın hafızası imkanını da ortadan kaldırdığı için yaşamsal önemde bir hatadır.

rumların yönetimi ve personelin kalitesine ilişkindir.
Kurumsal sürekliliğin bir göstergesi olarak merkezin
en üst yöneticisi konumunda olan kurum başkanı
değişikliğine bakıldığında RKI’da, 1891-2020 yılları
arasında geçen 129 yılda 16 defa başkanlık değimi;
IP’de ise 1887-2020 yılları arasında geçen 133 yıl
boyunca 15 defa başkanlık değişimi gerçekleşmiştir. Hıfzıssıhha Enstitüsü’nde, bu çalışma boyunca
sıkça karşılaştığımız gibi 1928-2011 yılları arasını
kapsayan kurum başkanı/ensitü müdürü görev yılları ve değişimine dair bir
çalışmaya, çabamıza rağmen ulaşamadık. Bununla
birlikte, enstitünün 1932
yılından 1982 yılına kadar
geçen 50 yıllık dönemde,
16 başkanın görev yaptığını, 1982’den 2007’ye kadar
geçen 25 yıllık dönemde
19 defa başkan değiştirildiğini yani toplamda 75
yılda 35 defa kurum yöneticisinin değiştirildiğini
ifade etmek, karşılaştırma
açısından yeterli bilgi verecektir. RKI ve IP örneklerinde, başkanların ortalama 8,5 yıllık görev süresi,
Hıfzıssıhha Enstitüsü’nde
ortalama 2 yıldır. Şüphesiz
bu durum, kurum başkanının göreve geldiği anda
hazır bile olsa, stratejik
bir planı uygulamaya koyamayacağı kadar kısa bir
süredir. Kurumun sadece
yönetim kadrosu değil, uzmanlardan teknik ve idari
kadroya, personelin liyakata dayalı seçilmediğini
söylemek ise neredeyse
yazmaya gerek dahi olmayan, örneği diğer pek çok
kurumda görülen ve görülmeye devam etmekte olan
temel bir bilgi ve gözlemdir.

7. Robert Koch Enstitüsü ve Pasteur Enstitüsü örneklerinin gösterdiği önemli ve yakıcı bir sorun da ku-

8. Bir hükümetin pandemiyle mücadelesindeki başarısı,
sadece sağlık çalışanlarının kapasitesi ve kabiliyetine

Bu enstitü örneklerine
en yakın deneyim
ve tarihi bir kurum
olarak Refik
Saydam Hıfzıssihha
Enstitüsü’nün yıllar
geçtikçe başlangıçtaki
temel amaçlarından,
işlevlerinden uzaklaştığı
ya da uzaklaştırıldığı,
kısa vadeli ve yıkıcı
etkileri olan dar siyasi
hesaplarla heba edildiği
görülmektedir.
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rak kurum ve çalışanlarının motivasyonunu belirler,
eleştiriler ve övgüler işlerin daha iyi yapılması konusunda yardımcı olur.
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bağlı değildir; aynı zamanda ülkedeki bilim insanlarının yeni bir tedavi ve aşı bulma konusundaki etkinliğine ve yetkinliğine, toplumun niteliğine, kültürüne, salgın yönetimine güven duyup duymaması gibi
pek çok etkene bağlıdır. Eğer bir hükümet, sosyal açıdan bireylerin birbiriyle uyum ve barış içinde yaşadığı bir toplumda salgını yönetiyorsa, pandemiyle mü-

cadelede planlar ve programların hayata geçirilmesi
ve içselleştirilmesi elbette daha kolaydır. Toplumun
genelinde salgınlar ve salgın yönetimine dair bir bilinç, farkındalık ve güven oluşması ise bütün bunlara
ilaveten, yönetim açısından güçlü ve özerk bir kurumun ve kurumsal hafızanın mevcudiyetini, bireyler
açısından ise toplumsal salgın hafızasını gerektirir.

Bir hükümetin pandemiyle
mücadelesindeki başarısı,
sadece sağlık çalışanlarının
kapasitesi ve kabiliyetine
bağlı değildir; aynı zamanda
ülkedeki bilim insanlarının
yeni bir tedavi ve aşı bulma
konusundaki etkinliğine
ve yetkinliğine, toplumun
niteliğine, kültürüne, salgın
yönetimine güven duyup
duymaması gibi pek çok
etkene bağlıdır.

9. Türkiye’de uzun vadeli, öngörülü bir salgın yönetimi stratejisinin tesis edilmesi için Sağlık Bakanlığı
ve bürokrasisinin gündelik ya da akut ihtiyaçlarının
ötesinde, bağımsız, özerk, güçlü, sürekliliği olan ve
aynı zamanda diğer enstitü örneklerinde olduğu gibi
yeni ortaya çıkmakta olan bulaşıcı hastalıklar konusunda sadece bilgi, araştırma, bilimsel öneriler değil
aynı zamanda bu alanda bilimi bizzat üreten, aşı ve
ilaç geliştirme dahil olmak üzere somut çözümlerin
örgütlendiği kurumlara ihtiyaç vardır. Refik Saydam
Hıfzıssıhha Enstitüsü’nün kuruluş ve gelişim yıllarında sergilediği kurumsallaşma örneğinde olduğu
gibi, bugün Türkiye’de bir “Enfeksiyon Hastalıkları
ve Salgınlar Enstitüsü” veya aynı amaç doğrultusunda bir enstitünün, geçmiş deneyimler göz önünde bulundurularak yeniden örgütlenmeli, enstitü
bünyesinde ileri referans laboratuvarları, enfeksiyon
hastalıkları uzmanları, halk sağlığı uzmanları, epidemiyologlar, virologlar, mikrobiyologlar, biyoinformatikçiler, psikologlar, sosyologlar, istatistikçiler gibi
farklı disiplinleri bir araya getiren ve bulaşıcı hastalıklar konusunda ileri düzeyde çalışmalar yapmaya
imkan veren altyapı ve bilimsel bir ortam yaratılabilmelidir.
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