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Türk Tabipleri Birliği 

Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) 

Sayın Başkanlığına, 

28.05.2020 tarihinde TTB-UDEK Genel Sekreteri Prof. Dr. Gülriz Erişgen tarafından “Uzmanlık Dernekleri 

tarafından gerçekleştirilecek olan kongrelerinin COVID-19 salgını ile ilgili olarak planlamalarının nasıl 

yapılması hakkındaki Derneğimizin görüşü” telefonla sözlü olarak talep edilmiştir. 

Bilimsel kongreler bilginin paylaşılması ve geliştirilmesi için çok önemli bir yer tutmaktadır. Yaşanan 

COVID-19 pandemisi nedeni ile 2020 yılı içerisinde planlanan kongrelerin hayata geçirilmesinde ciddi 

sıkıntılar ortaya çıkmıştır. Ülkemizde 12 Mart itibari ile toplu etkinliklerin kısıtlanması kararı ile Mayıs ayı 

sonuna kadar gerçekleştirilmesi planlanan kongreler iptal edilmiş ya da ileri bir tarihe ertelenmiştir. 11 

Mayıs 2020 itibari ile Yeni Normale dönüş süreci başlatılmış ve bu kapsamda kongrelerin yaz dönemi ile 

birlikte yeniden düzenlenip düzenlenemeyeceği tartışılmaya başlanmıştır. 

Bu süreçle ilgili olarak; 

1.    Ülkemizde olgu sayılarında azalma olmasına rağmen pozitif çıkan test yüzdesi değişmemektedir.  Bu 

veri salgının devam ettiğini göstermektedir. Ayrıca olgu görülmeyen illerde tek bir kaynağın toplu sosyal 

faaliyetlere katılıp (düğün, taziye gibi) COVID kümelerine yol açtığı ve bölgeye karantina uygulaması 

gerektiği görülmektedir. 

2.    Alınan serbestleşme kararlarının salgının seyrindeki etkisinde, önlemlerin alınması ve denetimindeki 

yetkililerin verdiği önem ile halkın uyumu belirleyici olmaktadır. 11 Mayıs 2020 tarihi itibariyle başlatılan 

önlemlerin serbestleştirilmesi ile ilgili kısa zamandaki gözlemler ve verilerdeki başta bölgesel olmak üzere 

yeni olgu sayısındaki artışlar, bu sürece tam uyumun mümkün olamayacağını göstermiştir. Bu durum 

ülkenin faklı bölgelerinden gelen katılımcıların varlığı nedeni ile daha da önem kazanmaktadır. 

3.    Kongreler çok büyük katılımları nedeniyle genellik beş yıldızlı otellerin toplantı ortamlarında 

yapılmaktadır. Bu ortamların hemen hepsi klima sistemleri le havalandırılmaktadır. Klima sistemlerinin 

çoğunun tam olarak temiz havalandırma sağlamakla ilgili kısa zamanda tamamlanamayacak eksiklikleri 

bulunmaktadır. Sürekli olarak dışarıdaki sıcak ya da soğuk havanın alınıp içeride konforlu bir ısıya 

dönüştürülmesi ve bu vesile ile havalandırmanın taze dış ortam havası ile yapılması bu sistemlerde 

genelde önceliklendirilmemiştir. Kimi yerlerde bu olanak mevcut olsa bile yüksek enerji maliyeti ile tercih 

edilmemektedir. Bu da COVID-19 bulaşı açısından bir risk oluşturmaktadır. 

4.    Kongre otellerinin diğer yaşam alanları olan başta yemek salonları, plaj, havuz olmak üzere bu 

döneme özgü tedbirler alınmış olacağı muhakkaktır. Ancak bu bölgeler de ortak ilgi alanları olan farklı 

ortamlardan gelmiş katılımcıların oluşturacağı kalabalık açısından bir risk oluşturmaktadır. 

5.    Kongreler ulusal ve uluslararası düzeyde bir ulaşım hareketliliğine yol açmaktadır. Bu dönemde her 

hareketlilik riski arttırmaktadır. 



6.    Sonbahar ayları ile birlikte soğuk algınlığı ve mevsimsel grip ile ilgili hastalıkların sıklıkları artacak ve 

COVID-19 ile benzer semptomları nedeni ile kongre bu ve benzeri bir semptom gösteren katılımcının 

olması bile tüm katılımcıların rutin temaslı süreçleri açısından takibini gerektirecektir. Bu durum hem 

katılımcılar hem de o bölgenin sağlık sistemi için zorlu bir süreç olacaktır. 

7.    Yeni Normal sürecin tüm aşamalarının geçişin yaz aylarında tamamlanması halinde sonbahar ile 

birlikte kontrollü de olsa bu serbestleşmenin olgu artışına yol açıp, uzayan bir ilk dalga içinde bir yeni bir 

pik ya da ikinci bir dalga yapması mümkün görünmektedir. 

8.    Önümüzde altı aylık dönem sonrasında bu dönemdeki aşı ve tedavi gelişmeleri ile birlikte 2021 

yılından itibaren kongreleri daha güvenli olarak gerçekleştirebilmemiz mümkün olacaktır. 

9.    Çok önemli bir konu da bu kongrelerde katılımcıların sağlık işgücümüzün çok önemli elemanları 

olması ve olası bir sorunda sağlık sistemimizin de çok kötü etkilenecek olmasıdır. 

Sonuç olarak, 

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) olarak 2020 yılında yapılacak olan kongrelerin online ortamda 

yapılmasının önemli bir gereklilik olduğunu düşünüyoruz. HASUDER olarak Kasım ayında gerçekleşecek 

olan kongremizi de iptal etmiş bulunmaktayız. Kongremizin online ortamda yapılabilmesi için 

çalışmalarımız sürmektedir. 

Saygılarımızla 

Doç. Dr. Funda SEVENCAN 

HASUDER Genel Sekreteri 

 


