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umhuriyetimizin ilanından bugüne
mızdan bugüne kalan en değerli miraslardandı.
çok önemli gelişmeler yaşadık. Yeni
Elbette bize miras kalan sadece yaşananlar
bir devletin kuruluş heyecanı, de- değil; kurumlar ve eserlerdir de şüphesiz. Dünmokrasinin ilk meyveleri, çok parti- yanın en köklü devlet geleneklerinden birine
li hayat, çeşitlenen medya, fikir dünyamızdaki
sahip olan Türkiye’nin, geçmişten bugüne taşıdeğişimler, ideolojik farklılaşmalar, darbeler, nan eserleri ve kurumlarıyla güçlendiğini ve bu
muhtıralar, siyasi suikastlar, terör saldırıları, manada yapılan her eserin, tıpkı geçmişte ordevletin içine sızan örgütler, uluslararası alan- taya konulan eserler gibi geleceğe dönük tarihi
da elde edilen başarılar ve başarısızlıklar, hayal
bir vesika olduğu açıktır.
kırıklıkları ile zaferler, güçlü ve zayıf yöneticiler,
İletişim Başkanlığı olarak bu nitelikte bir eseri; Cumhuriyet henüz kurulmadan önce yayın
mutluluklar, üzüntüler, doğal afetler, kalkınma
hayatına başlayan ve uzun yıllar boyunca Oshamleleri, ilerleme ve saygınlık. 1923 yılından
manlıca basılan “Ayın Tarihi” dergisini yeniden
bu yana geçen yaklaşık 97 yılda yaşadıklarımız
yayımlamaya başlıyoruz. Cumhuriyet ile yaşıt
tek bir hafızaya sığmayacak ölçüde geniş. Bu
olan bu eserin yeniden yayımlanmasının ülkesüre zarfında ülkenin kaderi; medyasından fikir
dünyasına, ekonomisinden kültürüne, tarımın- mizin yayıncılık yapma geleneğini en iyi şekilde
dan siyasi iklimine kadar yüzlerce farklı alan- ortaya koyacağını düşünüyoruz. 1929’dan sonra
da çok önemli değişimlerle şekillendi. Ancak
Latin harflerine geçiş yapan derginin yayımözellikle 2002 yılından bu yana gerçekleşen dö- lanmasına dönemin şartlarına göre farklı nenüşüm hepsinden daha çarpıcı oldu kuşkusuz. denlerden ötürü kimi zaman ara verilmiş olsa
Bu ülkenin ve bu milletin tarih sahnesindeki
da süreli yayıncılık açısından ülkemizde önemli
değerini bilme, hafızalardaki saygın konumu- kilometre taşı olduğu açıktır.
nu keşfetme, özgüven kazanma ve bütün bunGeleceğe tarihi vesika olma niteliği taşıyan
lar için de durmadan çalışma ilkesi ile hareket “Ayın Tarihi” dergisinin, iletişim teknolojilerinin
eden sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde
hızlı bir şekilde geliştiği günümüzde de yayınyeni bir yüzyıla taşındık. Geçmişine sahip çık- lanması, özüne ve hedefine sadık bir şekilde yemak, ondan ders almak, yeri geldiğinde gurur
niden ele alınması, içerik ve tasarım bakımınduyabilmek ve yeri geldiğinde o değerleri or- dan da günümüzü ıskalamayan bir bilgi kaynağı
taya çıkarmak gibi nice davranış biçimlerimiz, olması düşünüldü. Bununla birlikte derginin
dünyayı yüzyıllarca adil bir şekilde yönetmiş ve
Eylül 1923 tarihli ilk sayısındaki amacını bugün
sonrasında İstiklal Mücadelesi vermiş ataları- de esas olarak kabul ediyoruz.
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“Memleket dahilinde meydana gelen siyasi, “Türkiye’nin yürüttüğü Bahar Kalkanı Harekâtı
sosyal ve ekonomik nitelikli önemli olayları ta- ve İdlib Diplomasisi” ile ilgili çarpıcı bilgikip etmek suretiyle, her ayın sonunda bu olaylar
ler ve geçtiğimiz aylarda yaşadığımız Elâzığ
ile ilgili tarihi bir vesika meydana getirebilmek
Depremi’ni ve sonrasında yapılan çalışmaları
ve ayrıca dünyanın herhangi bir yerinde mey- okuyabileceksiniz. TBMM’nin 100. Yılı doladana gelen önemli olayları ve yine devletler ara- yısıyla, Türkiye’nin bağımsızlık ve demokrasi
sında meydana gelen siyasi ihtilafları veya itti- mücadelesini tarihsel bir perspektif ile ele alan
fak ve uzlaşmaları, çağdaş dünyanın siyasi ve
değerli bir araştırma ile karşılaşacaksınız.
sosyal dengesindeki değişmeleri izlemek ve bu
Derginin ilerleyen sayfalarında Cumhurbaşgelişmeleri yabancı basından takip edemeyen- kanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni yüzyılda
lere bunları söz konusu mecmuada bulmalarına
adından çokça söz ettirecek en önemli projeleimkan tanımak amacıyla böyle bir mecmua ya- rinden biri olan Kanal İstanbul hakkında bugüyınlanmaya başlanmıştır.” (Ayın Tarihi, C.1, S.1, ne kadar sorulan tüm soruları ve bunların doğMatbuat Müdüriyet-i Umumiyesi, Ankara, 1923, ru cevaplarını bulabileceksiniz.
İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen Kas.1.)
İletişim Başkanlığı olarak yeniden yayımla- mu Diplomasisi çalışmalarından bazılarını da
maya başladığımız “Ayın Tarihi” dergisinin ilk
yine bu ilk sayıda göreceksiniz. Özellikle Suudi
sayısında, geçtiğimiz ay ülkemizde ve dünyada
gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinde yürütülen
yaşanan birçok önemli gelişmeyi detaylarla in- iletişim stratejisini ve kamu diplomasi çalışceleme fırsatı bulacaksınız. Özellikle Kovid-19
malarını, Türkiye’nin terörle mücadeledeki deneyimini uluslararası platformlara taşımasını,
salgını ve bu salgının dünyanın her köşesinde
Cumhurbaşkanımızın dış politika vizyonunu
yarattığı etkiler, ilk sayımızın da ana gündem
yansıtan “Barışın Anahtarı Türkiye” projesini,
konusunu oluşturdu. Dergide Kovid-19 ile ilgili
We Are NATO projesinin Türkiye’deki çalışmahemen her başlığa değinen kapsamlı bir dosya
ile karşılaşacaksınız. Hastalığın bilimsel seyri, larını ve yeni bir fikri olan herkese fırsat tanıyayılımı, nasıl mücadele edildiği, alınan önlem- yarak hayallerini gerçekleştirmelerine olanak
ler, yapılması gerekenler gibi teknik konular ile
sağlayan “Ülkem için bir fikrim var” projesini
salgınla mücadele eden ülkelerin günbegün ne- inceleyebileceksiniz.
ler yaptıklarına varıncaya kadar birçok konuyu
Kültür Sanat bölümünde ise; Millet Kütüptarih için kayıt altına aldık. Özellikle kronoloji
hanesi’ni, Patara antik kentini, “sıfır atık” çabölümleri geçmişteki “Ayın Tarihi” gibi yeni dö- lışmalarının detaylarını, Süryani Kadim Mernemde de araştırmacılar için önemli bir bilgi
yemana Kilisesi Vakfı Başkanı Sait Susin ile
kaynağı olacaktır.
gerçekleştirilen kıymetli sohbeti okuyacaksınız.
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, dünyaya
Dergimizin 1923’ten itibaren bütün sayıları
örnek Kovid-19 mücadelemizin tüm bileşenle- basılı olarak İletişim Başkanlığımızın kütüprini detaylarıyla okuyacağınız bu sayıda; dün- hanesinde araştırmacılar, akademisyenler ile
yaya yapılan yardımlardan açılışı yapılan hasta- tarihe ilgi duyan herkese açıktır. Derginin 1947
nelere kadar farklı konu başlıklarından arşivlik
yılından itibaren yayımlanan sayılarına ise dijital ortamda İletişim Başkanlığı internet sayfaçalışmalarla karşılaşacaksınız.
Elbette sadece Kovid-19 ile ilgili değil, Türki- sından ulaşabilirsiniz.
“Ayın Tarihi”, geleceğe iz bırakan güçlü
ye’de ve dünyada yaşanan önemli konu başlıkları hakkında titizlikle hazırlanmış dosya ça- Türkiye’nin köklü dergisi olarak yeniden aralışmalarına da bu ilk sayıda ulaşabileceksiniz. mızda, hayırlı olsun.
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Kovid-19, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra Hubei Eyaleti’ni etkisi
altına almış; Çin’in bu eyalette aldığı olağanüstü tedbirlerin ardından Çin’de
kontrol altına alınmak üzere iken İran, İtalya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri’ne
ve Dünyanın pek çok ülkesine yayılmış olan bir solunum yolu enfeksiyonudur.
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Bütün dünyayı etkisi
altına alan Kovid-19
pandemisinin tüm yönleri ile
ele alındığı, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin
Koca'nın röportajı ve Sağlık Bakanlığı Bilimsel
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Kovid-19 Salgını
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 adındaki vürüs ciddi bir
pandemiye neden olarak tüm dünyayı etkisi altına aldı.
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Korona
Ç
in'in Wuhan kentinde ortaya çıkan, Kovid-19
adı verilen ve ciddi bir pandemi etkisine yol
açan Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına
aldı. 1960’lı yıllarda ilk defa karşımıza çıkan
virüs; akciğer hastalığına ve tedavi geciktiğinde ağır akut solunum yolu yetersizliğine
neden oluyor.

akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı ve yüksek ateşti. Bu virüsler
bazen zatürre gibi alt solunum yolu hastalıklarına yol açabiliyordu. Bu durum kalp-akciğer hastalarında, arka planda
başka rahatsızlıklar taşıyan kişilerde ve yaşlılarda daha ağır
seyrediyordu. Bazı hastalarda ishal, bulantı, kusma şeklinde
sindirim sistemi bulgularının da tabloya eşlik ettiği görülmüştü. Koronavirüs'ün mutasyona uğramış yeni versiyonu
Kovid-19'da da benzer belirtiler ve etkiler izlenmekte.

Salgının, başlangıçta Wuhan bölgesinde deniz ürünleri ve
hayvan pazarında satılan yasa dışı hayvanlarda bulgulan- Virüsün insandan insana damlacık yoluyla ve doğrudan tedığı iddia edilmişti. Daha sonra insandan insana bulaşarak mas ile geçtiği söylenmektedir. Öte yandan öksürük ve aksırık gibi yollarla yüzeylere
Wuhan başta olmak üzere
yayılabilecek solunum damHubei eyaletindeki diğer
Virüsün en çok karşılaşılan belirtileri;
lacıklarının da bir süre buşehirlere ve Çin’in diğer
laşıcılık özelliğini koruduğu
eyaletlerine nihayetinde
burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı
belirlenmiştir. Koronavirüs
tüm dünyaya hızla yayıldı.
ve yüksek ateş. Kovid-19 bazen zatürre
ailesi genel olarak dış orKoronavirüs ailesi, çoğungibi alt solunum yolu hastalıklarına
lukla soğuk algınlığına setamda dayanıklılığı olmayan
yol açabiliyor. Bu durum kalp-akciğer
bep olan virüslerdir. SARSvirüslerdir. Ancak bugün için
CoV salgını, 2003 yılında
yeni tip Kovid-19’un bulahastalarında, bağışıklık sistemleri
şıcılık süresi ve dış ortama
uluslararası sağlık acil duyetersiz kişilerde veya yaşlılarda daha
rumuna sebep olmuş,
dayanıklılık süresi net olarak
sık görülüyor.
yüzlerce insanın hayatını
bilinmemektedir.
kaybetmesiyle sonuçlanmıştı. Yaklaşık 10 yıl sonra,
Virüs en çok 60 yaş üstü, kalp
Koronavirüs ailesinden daha önce insan ya da hayvanlarda hastalığı, hipertansiyon, diyabet, kanser gibi arka plan hasvarlık göstermemiş MERS-CoV, 2012’de ilk defa insanlarda talığı bulunan kişilerde ağır seyrediyor. Çocuklarda hastalık
tespit edilmişti. Virüsün en çok karşılaşılan belirtileri; burun nadir ve hafif gözükürken hamilelerde, hastalığın ciddiyeti

DOSYA
GENEL BAKIŞ
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Virüs Wuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere
ve Çin’in diğer eyaletlerine, oradan da tüm dünyaya hızla bir şekilde
yayılarak pandemi etkisi göstermiştir.

konusundaki bilgi ise sınırlı. Kovid-19, PCR adı verilen bir testle teşhis
edilir. Bu test ile sadece virüste bulunan genetik materyal çoğaltılarak kesin tanı koyulabilir. Henüz özel bir tedavi yöntemi bulunamayan virüs, çoğu kişide hafif seyirli gözüküyor. Bazı hastalar, ilaç
tedavisine gerek duymadan iyileşebiliyor. Ancak kimi belirtileri
azaltmak ve hastayı rahatlatmak için, ağrı kesici ve ateş düşürücüler, öksürük ilaçlarıyla
bol sıvı desteği ve istiraKoronavirüs ailesi, çoğunlukla
hat öneriliyor.
Ölümlerin çoğunda, altta
yatan başka tıbbi problemler (ileri yaş, şeker,
kanser, kronik akciğer,
kalp ve böbrek hastalıkları gibi) bulunuyor.
Özellikle genç erişkinlerde, soğuk algınlığı belirtileri gibi hafif seyrediyor.

virüsün yayılmasını azaltmak veya enfeksiyondan korunmak için en temel önlem, temel hijyen kurallarına uymaktır.
Virüsün yayılmasının yavaşlaması, bu
şekilde mümkün olacaktır. Alınacak
tedbirlerden bir başkası da pandemi
sürecini olabildiğince evde geçirmek,
dış ortamla etkileşimi olabildiğince
azaltmaktır. Yurtdışından yeni dönmüş
kişiler muhakkak 14 günlük virüs kuluçka
süresini göz önünde bulundurarak kişisel
karantina uygulamalı ve sosyal mesafeye dikkat etmelidir.

soğuk algınlığına sebep olan
virüslerdir. SARS-CoV, 2003
yılında ilk uluslararası sağlık
acil durumu olarak ortaya çıkmış
olup yüzlerce insanın hayatını
kaybetmesine neden olmuştu.

Temel hijyen kurallarına uyulmasının dışında, Dünya Sağlık Örgütü’nün ve Sağlık
Bakanlığımızın önerdiği kurallara dikkat
etmek son derece önemli. Bahsi geçen
kuralları şu şekilde sıralamak mümkün:

Kovid-19'dan Nasıl
Korunulabilir?
Kovid-19'a karşı koruma sağlayacak bir aşı bulunmamaktadır. Basit
önlemler oldukça faydalı olacaktır. Bu tip virüsler sabun ile yıkanmaya, alkol ile dezenfekte edilmeye dayanıklı değillerdir. Bu sebeple,
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SALGIN SÜRECİNDE
EVDE KALMAYA ÖZEN
GÖSTERMELİYİZ

• Zorunlu haller dışında yurtdışına yolculuk yapılmamalıdır.
• Hastalık şüphesi duyulan kişilere yaklaşılmamalıdır.
• Gereksiz temas edilmemelidir.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ VE SAĞLIK BAKANLIĞI'MIZIN TANILARINI VE
ÖNERDİĞİ KURALLARI ŞU ŞEKİLDE SIRALAMAK MÜMKÜN;

Belirtiler

YÜKSEK ATEŞ

ÖKSÜRÜK

NEFES DARLIĞI

BOĞAZ AĞRISI

BAŞ AĞRISI

ELLERİNİZİ
YIKAMADAN
YÜZÜNÜZE
DOKUNMAYIN

MASKE KULLANIN

KALABALIK
ALANLARDAN
UZAK DURUN

GEREKSİZ
HER TÜRLÜ
SEYAHATTEN
KAÇININ

HASTALIK BELİRTİLERİ
GÖSTERİYORSANIZ
Kovid-19 DESTEK
HATTINI ARAYIN

Korunma Yolları

ELLERİNİZİ SUYLA
VE SABUNLA EN AZ
20 SANİYE BOYUNCA
YIKAYIN

ENFEKTE KİŞİLERLE
TEMAS ETMEKTEN
KAÇININ

ÇIPLAK ELLE
HAYVANSAL
GIDALARA
DOKUNMAYIN

YEMEĞİNİZİ
KİMSE İLE
PAYLAŞMAYIN

ÇİĞ YEMEK
TÜKETMEMEYE
ÇALIŞIN, PİŞİRİN

• Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık
kağıt mendil ile örtülmeli; kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda
ise dirsek içi kullanılmalıdır.
• El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı; sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol
bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır.
• Kalabalık yerlere girilmemeli; eğer girmek zorunda kalınıyorsa
ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.
• İyi beslenme, açık havada bulunma, kapalı alanların havalandırılması, egzersiz, uyku düzenine dikkat edilmesi genel sağlığın artması ve virüsün yerleşmesinin azalmasına etki eder.
• Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır.
• İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.
• Hastalık belirtileri başladığı zaman mutlaka sağlık kuruluşuna
başvurmak ve giderken de maske takmak çok önemlidir.

Alo
184

Ağır seyreden kişilere
uzman hekimler
teşhis sonrası ağrı
kesici ve ateş düşürücü
ilaçlar ile belirtileri
hafifletmek için tedavi
uygulayabilirler.
Virüsün bulaştığı
hastalarda zatürre ve
böbrek yetmezliği gibi
ciddi komplikasyonlar
geliştiği ve bu hastaların
yaklaşık %3’ünün hayatını
kaybettiği görülmüştür.
A Y I N

T A R İ H İ
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Zaman Çizelgesi
1 OCAK 2020

7 OCAK 2020

Virüsün kaynağı kabul
edilen Wuhan’daki Deniz
Ürünleri Toptancı Pazarı
kapatıldı.

Dünya Sağlık Örgütü
(DSÖ) bu yeni hastalığın
koronavirüsten
kaynaklandığını duyurdu
ve virüse
“2019-nCov” adını
verdiğini açıkladı.

31 ARALIK 2019

Kovid-19'a karşı
henüz özel bir
tedavi, ilaç veya aşı
bulunmamaktadır.
Hastada meydana
gelen belirtiler
doğrultusunda
destekleyici
tedavi yöntemleri
uygulanmaktadır.

Çin’in Hubei eyaleti
Wuhan şehri, kaynağı
bilinmeyen, solunum
yollu hastalık tespit
ettiğini duyurdu.

13 OCAK 2020

21 OCAK 2020
ABD’de ilk vaka tespit
edildi.

Çin dışında ilk vaka
Tayland’da görüldü.

Çin’de Kovid-19
sebebiyle ilk ölüm
gerçekleşti.

30 OCAK 2020

2 ŞUBAT 2020

11 ŞUBAT 2020

Dünya Sağlık Örgütü
“KÜRESEL ACIL DURUM”
ilan etti.

Çin dışında koronavirüs
nedeniyle ilk ölüm
Filipinler’de yaşandı.

16 ŞUBAT 2020

19 ŞUBAT 2020
Koronavirüs Iran'ın
Kum kentinde görüldü.
Ardından neredeyse
Iran'ın tamamında etkili
oldu.

24 ŞUBAT 2020
Italya, toplam vaka
sayısının 229, ölüm
sayısının ise 7 olduğunu
açıkladı.

Toplam vaka sayısı 69
bin 186’ya ulaşırken bu
vakaların 68 bin 500’ü
Çin’de tespit edilmişti.

1 MART 2020
Iran'daki vaka sayısı 978,
ölüm sayısı 54 olarak
açıklandı.

20 MART 2020
ABD, 5 bin 594 kişiyle
en çok yeni vakanın
görüldüğü ülke oldu.

DOSYA
KOV İ D - 1 9 K RO N O LOJ İ S İ
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11 OCAK 2020

Dünya Sağlık Örgütü
virüse “KOVID-19” adını
verdiğini açıkladı.

14 ŞUBAT 2020
Avrupa’da ilk ölüm
vakası Fransa’da
yaşandı.

8 MART 2020
Italya tüm ülkeyi
kapsayacak şekilde
karantinaya
uygulayacağını açıkladı.
Kararın alındığı gün,
Italya’daki ölüm sayısı
463, toplam vaka sayısı ise
9 bin 172 olarak ilan edildi.

11 MART 2020
Sağlık Bakanı Dr.
Fahrettin Koca,
Avrupa'ya seyahat
ederken virüse
yakalanan bir Türk
erkeğin ülkenin ilk
koronavirüs vakası
olduğunu açıkladı.

28 MART 2020

26 MART 2020

24 MART 2020

Dünya genelinde
hayatını kaybedenlerin
sayısı 31 bin 700,
virüs bulaşan 678 bin,
iyileşenlerin sayısı ise 145
bin 600 oldu.

G-20 Zirvesi
telekonferans
yoluyla gerçekleştirildi.

Tokyo Olimpiyat
Oyunları bir yıl ertelendi.

31 MART 2020

1 NİSAN 2020

3 NİSAN 2020

Türkiye'nin kurduğu
Gazze Filistin-Türkiye
Dostluk Hastanesi,
Israil ablukası altındaki
Gazze'de koronavirüs
salgınıyla mücadelede
hizmet vermeye başladı.

Kovid-19 ile mücadele
kapsamında sağlık
malzemelerini taşıyan
Türk Silahlı Kuvvetlerine
ait uçaklar, Ispanya’nın
başkenti Madrid ve
Italya’nın başkenti
Roma’ya ulaştı.

BM Genel Kurulu
Kovid-19 salgınına karşı
küresel dayanışma ve
uluslararası işbirliğinin
artırılması çağrısı yapan
ilk kararı oy birliğiyle
kabul etti.

9 NİSAN 2020
Koronavirüs salgını ile
mücadeleye destek amacıyla
Türkiye'nin gönderdiği tıbbi
yardım, Sırbistan, Bosna
Hersek, Karadağ, Kuzey
Makedonya ve Kosova'ya ulaştı.

7 NİSAN 2020

6 NİSAN 2020

Norveç Sağlık Bakanı
Bent Höie, ülkedeki
Kovid-19 salgınını
kontrol altına aldıklarını
bildirdi.

Yeni tip koronavirüs
tedavisi gören Ingiltere
Başbakanı Boris Johnson
yoğun bakıma alındı.

11 NİSAN 2020

13 NİSAN 2020

14 NİSAN 2020

Dünya genelinde
koronavirüse yakalanan
kişi sayısı 1 milyon
715 bin 143 kişiye, can
kaybı 104 bin 800’e,
iyileşenlerin sayısı ise
389 bin 374’e ulaştı.

Koronavirüs salgınına
ilişkin açıklamada
bulunan Rusya Devlet
Başkanı Vladimir Putin,
ülkesinde durumun
kötüye gittiğini duyurdu.

UNICEF, Kovid-19 salgını
nedeniyle kızamık aşısı
kampanyalarının 24
ülkede ertelenmesinin
117 milyon çocuğu
etkileyebileceği
uyarısında bulundu.

20 NİSAN 2020
Dünya genelinde Kovid-19
bulaşan kişi sayısı 2
milyon 443 bin 211 kişiye,
hayatını kaybedenlerin
sayısı 167 bin 953 kişiye
ulaştı. Salgına yakalanan
640 bin 252 kişi ise iyileşti.

16 NİSAN 2020

15 NİSAN 2020

Libya Ulusal Mutabakat
Hükümeti, Kovid-19
tedbirleri kapsamında
10 günlük sokağa
çıkma yasağı ilan etti.

ABD Başkanı Donald
Trump, DSÖ'nün
salgının dünya geneline
yayılmasında ciddi
sorumluluğunu
olduğunu ve konuda en
başta örgütün dünyayı
yanılttığını iddia etti.

Kovid-19 solunum
yolu enfeksiyonu
yapan bir
virüs çeşididir.

En belirgin
belirtileri ise
yüksek ateş,
öksürük, nefes
darlığı ve
halsizlik.
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Türkiye’de Kovid-19 Alarmı
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve kısa sürede küresel salgın haline dönüşen Kovid-19 ile ilgili
Türkiye’de hızla önemler aldı. Vaka sayıları güncel olarak açıklanıyor, tüm dünyadaki gelişmeler
ışığında tedbirler günbegün artıyor. İşte Türkiye’nin Kovid-19 salgını hakkında aldığı kararlar…

Yerli tanı kiti
yerli kaynaklar
kullanılarak
geliştirildi.

İran ve
Irak sınırı
kapatıldı.
Bütün gümrük
kapıları
dezenfekte
edildi.

Türkiye-Çin
arası kargo
taşımacılığı
%90 azaldı.

Virüsün
görüldüğü
ülkelerden
Türkiye’ye giriş
yapanlar için 14
gün karantina
ve gözlem
zorunluluğu
getirildi.

Havaalanlarına
termal
kameralar
yerleştirildi.

25.03
20.01

20
Ocak
2020

26.03

05.02 17.02

Sağlık
çalışanlarının
toplu taşıma
araçlarından
ve kamuya
ait sosyal
tesislerden
ücretsiz
yararlanmasına
karar verildi.
Okulların 30
Nisan’a kadar
tatil olmasına ve
bu süre zarfında
EBA uzak
eğitim sistemi
üzerinden
eğitime devam
edilmesine karar
verildi.
Ekmek ve
çeşitlerinin
satışında
ambalaj
zorunluluğu
getirildi.

26.02

28.03

29.02

Toplu taşıma
araçlarında
Emeklilere Bayram ikramiyesi Nisan seyrek
oturma
ayı içerisinde verileceği açıklandı.
düzeni
1 milyon hızlı tanı kiti kısa sürede
uygulanması
kullanıma sunulması kararı alındı.
kararı alındı.
İç İşleri Bakanlığı’nca haftasonları
Askerlerimiz
piknik alanları, balık tutmak,
14 gün
yürüyüş alanlarına gitme
kuralına
kısıtlaması getirildi.
uygun
Kamuda olduğu gibi özel sektörde
olarak celp
de minimum personelle esnek
uygulamasına
çalışmaya geçilmesine karar verildi. tayin olacağı
26 Mart, 2020: Üniversitelerin bu yıl kararı alındı.
bahar döneminde uzaktan eğitim
Yurt dışı
sisteminde devam etmesine karar
uçuşlar
verildi.
tamamen
sona
TOKİ ve Emlak Konut’tan ev alan
erdirilmesi
vatandaşların Nisan ve Mayıs ayı
kararı alındı.
konut taksitleri ertelendi.
Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen
65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı
olan vatandaşlara emekli maaşları
evlerinde verilme kararı alındı.
TÜBİTAK Kovid-19 Portalı açıldı.

K RON OLOJ İ
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20.02

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın yurt dışı ziyaretleri
ertelendi.

Türkiye’de
ilk virüs
Avrupa
temaslı
bir kişide
görüldü.

Virüsün
yüksek riskle
görüldüğü
lokasyonlara
uçuşlar
durduruldu.

27.03

2 milyon dar gelirli aileye 1.000 TL
nakit desteği sağlanacağı açıklandı.

DOSYA

14

Gümrük
personellerine
özel giysi,
maske ve
eldiven tesis
edildi.

04.03 11.03

Kreş, yuva veya özel çocuk kulüpleri
geçici olarak kapatıldı.
İlkokul, ortaokul, lise ve
üniversitelerde eğitime ara verildi.

29.03
13.03

Tüm illerimizde
valilerin
başkanlığında
pandemi kurulu
oluşturularak
gerektiğinde
ilave tedbirler
kararı alındı.

Yüksek fiyatlarla ürün satan ve
vatandaşın sağlığını tehlikeye
atanlara yönelik 30 ilde düzenlenen
operasyonlarda 160 kişi gözaltına
alındı.

Adalet Bakanlığı
30 Nisan’a kadar
tüm duruşmaları
ve acil olmayan
tüm işlerin
ertelenmesi
kararı alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı, günlük
100 bin bez maske üretimine başladı.

28 Mart, 2020
Içişleri Bakanlığı
genelgesi ile
Istanbul, Ankara
ve Izmir’de
Ticari taksilerin
trafiğe çıkışları
sınırlandırıldı.

İller arası otobüs seferleri 29 Mart
günü saat 17.00 itibariyle valiliklerin
izniyle yapılmaya başlandı.

Etiyopya'dan uçakla Türkiye'ye
getirilen 131 Türk İzmir'deki öğrenci
yurduna yerleştirildi.
Adalet Bakanlığı'nca belirlenen
kurumlarda, hükümlü ve tutukluların
yakınlarıyla haftada 30 dakika
görüntülü görüşme yapabilmesi
kararlaştırıldı.
Umreden döndükten sonra
Ankara'daki yurtlara yerleştirilen
ve karantina süresi dolan 3 bin 135
kişinin 112 otobüs ve 6 uçakla illerine
gönderilmesi karara bağlandı.
Ankara Valiliğince pazar yerleri
ve marketlere çocukların girişi
ile internet tabanlı uygulamalar
aracılığıyla yolcu taşınması yasaklandı.
Kütahya’nın Yeşildere köyünde tespit
edilen pozitif vaka nedeniyle yörede
karantina uygulaması başlatıldı.

En yüksek
sayıda
karantina,
Suudi
Arabistan’dan
umre dönüşü
gelen
yolcularda
uygulandı.

Virüsten dolayı zarar
gören ve görecek
olan sektörlere
ekonomik yardım
paketi oluşturuldu. Bu
kapsamda toplam 100
milyar TL yardımda
bulunulacağı açıklandı.

Kafe, kulüp,
piknik
alanı gibi
sosyalleşme
alanlarına
geçici olarak
kapatılma
kuralı
getirildi.

Özel ve vakıf
hastaneleri
kurumsallaştırılarak
pandemi hastanesi
olarak hizmet
vereceği açıklandı.

Yükseköğretim
Kurumları Sınavı (YSK)
sınavı 25-26 Temmuz
tarihine ertelendi.
Diyanet İşleri
Başkanlığı, Cuma
günü camilerin kapalı
tutulacağını açıkladı.

Yüksek risk
taşıyan 65
yaş ve üstü
ve kronik
rahatsızlığı olan
vatandaşlara
kısmi sokağa
çıkma yasağı
getirildi.

İhracatçılara stok
finansman desteği
verilmesi planlandı.

15.03

16.03

Istanbul, Ankara ve
Izmir'de ticari taksilerin
trafiğe çıkışları
sınırlandırıldı. Genelgeye
göre saat 24.00'e kadar
plakasının son rakamı
tek, bu saatten sonra çift
olan taksilerin trafiğe
çıkabilmesi karara
bağlandı.
18 ildeki 1 belde, 6
mahalle, 28 köy ve 4
mezrada olmak üzere 39
yerleşim yerinde karantina
uygulanmakta olduğunu
açıkladı.
Koronavirüs tedbirleri
kapsamında Seyahat Izin
Belgesi başvurularının
e-Devlet'ten yapılabilmesi
sağlandı.
Cezaevlerinde görev yapan
personellerin belirlenen
süreler sonunda evlerine
gönderilmeyerek, izole
edilen yerlerde kalması
karara bağlandı.
Istanbul'da yolcu
taşımacılığı yapılan
deniz otobüsü, feribot vb.
seferler durduruldu.

01.04
18.03 19.03

AYM koronavirüsle mücadele
kapsamında bireysel başvuruya
ilişkin sürelerin 13 Mart ile
30 Nisan tarihleri arasında
durdurulduğunu açıkladı.
Ankara'da eczanelerin hafta içi ve
cumartesi günleri 10.00 - 18.00
saatleri arasında açık olmasını
kararlaştırıldı.
TBMM’ye ziyaretçi yasağı 30
Nisan'a kadar uzatıldı.
2020 yılı kamuda açıktan veya
nakil yöntemiyle atanacak ilave
personel sayıları belirlendi. 62
kamu kurum ve kuruluşuna 6.219
atama yetkisi verildi.
Ankara'daki taksi ve servis araçları
için ücretsiz dezenfeksiyon
istasyonu kuruldu.
Umre dönüşü karantinaya alınan
vatandaşların tahliyesine başlandı.
Geliştirilen yerli solunum cihazının
ilk deneme prototipinin çalışır
haldeki ilk görüntüleri kamuoyuna
sunuldu.
Milli Savunma Bakanlığı mevcut
tedbirlerin yanı sıra Suriye'nin
kuzeyinde görev yapan harekât
bölgelerindeki birlikler için
harekât alanlarına giriş çıkışlar ile
ilgili ilave tedbirler aldı.

En düşük emekli
aylığı 1.500 TL’ye
çıkarılması kararı
alındı.
Solunum cihazları için ilave gümrük
vergisi kaldırıldı.

Kovid-19 danışma hattı
ALO184 oluşturuldu.

31.03

Sağlık çalışanlarının
performans
ödemeleri 3 ay
boyunca üst tavandan
yapılma kararı alındı.

Teknopark
işletmelerinden 2 ay
kira alınmayacağı
açıklandı.

Uzaktan eğitim
programları
geliştirildi.

30.03

32 bin (32.000) yeni
sağlık personelinin
istihdam edileceği
kararı alındı.

Etil alkol ithalatında uygulanan
gümrük vergisi sıfırlandı.
Tıbbi maskelerde ilave gümrük
vergisi kaldırıldı.
24 Mart 2020 itibari ile toplam 8
ülkeden 11 seferle, 2 bin 721 Türk
öğrenci yurda geri getirildi.
Çin’den getirilen ve virüse karşı
etkili ilaçlar ambulans uçaklarla 40
şehre dağıtıldı.

02.04

20.03 21.03 22.03

03.04
23.03 24.03

Pazar yerlerinde giriş ve
çıkış haricindeki alanların
demir bariyerlerle
kapatılması ve bölgeye
girişler ve çıkışların
farklı noktalardan
gerçekleştirilmesi karara
bağlandı. Tezgahlar arası
mesafenin en az 3 metre
olması ve bölgeye esnaf
sayısının iki katından
daha fazla vatandaşın
girmesine müsaade
edilmemesi yönünde
karar alındı.

THY'nın 17 Nisan
tarihine kadar
durdurulan yurtdışı ve
yurtiçi tarifeli seferleri,
yeni bir karar ile 1
Mayıs tarihine kadar
durduruldu.

Sağlık Bakanı Koca,
uygulanan günlük
Kovid-19 testi sayısının
15.000’e ulaştığını
ve bunun bir hafta
içerisinde 20.000’i
aşacağını belirtti.

İstanbul'da
Eczanelerin pazar
hariç 09.00-18.00
saatleri arasında
hizmet vereceği
bildirildi.

YÖK üniversitelerde tez
savunması ve yeterlilik
gibi sınavlarının,
denetlenebilir
olması ve kayıt altına
alınması şartıyla video
konferans veya benzeri
dijital yöntemlerle
gerçekleştirilebileceğini
açıkladı.

Bakan Varank, 14 farklı
aşı-ilaç geliştirme
projesinin olduğunu
belirterek, 40
kurumdan yüzlerce
araştırmacının
konuyla ilgili çalıştığını
belirtti.

Sosyal yardım
ödemelerinin PTT
dağıtıcıları tarafından
kolluk kuvvetleri
ve bekçilerle
birlikte ilgililere
evlerinde yapılması
kararlaştırıldı.

A Y I N

“Biz Bize Yeteriz Türkiyem”
kampanyasında toplanan
bağışlar 1.060.728.478
TL'ye ulaştı.
Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı tarafından
süresi gelen araç
muayenesini 3 ay içinde
gerçekleştiremeyen
motorlu taşıt sahiplerine,
işlemleri için bu sürenin
bitiminden itibaren 45 gün
süre tanındı.
EPDK tarafından Elektrik
ve doğalgazda "Kıyasen
Fatura Düzenlemesi"
hayata geçirildi.
Uygulamanın karantinaya
alınan, idari kararlarla
sayaç okumalarının
durdurulduğu yerleşim
yerleri ve sayaç okuma
yapan çalışanların
sosyal mesafelerini
koruyamayacağı
durumlarda geçerli
olacağı, 3 ay süreyle
uygulanacağı ve son 2 yılın
aynı ay ortalamalarının
baz alınacağı duyuruldu.

T A R İ H İ

H A Z İ R A N

2 0 2 0
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Türk Hava Yolları’nın iç
hat seferlerinin 20 Nisan’a
kadar durdurulduğu
bildirildi.
İşsizlik sigortası, iş kaybı
tazminatı, ücret garanti
fonu ödemesi ve kısa
çalışma ödemeleri,
vatandaşlara PTT
çalışanları tarafından
6 Nisan’dan itibaren
konutlarında teslim
edilmeye başlanacağı
açıklandı.
Türkiye’de salgınla
mücadele kapsamında
20 yaş altı vatandaşlara
getirilen sokağa çıkma
yasağı uygulanmaya
başladı.

Cezayir’den
getirilen
299 Türk
vatandaşı,
Manisa’daki
öğrenci
yurdunda
karantinaya
alındı.

04.04
Koronavirüs salgınına karşı ekonomik
önlemler içeren kanun teklifi, TBMM
Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul
edildi.
Kovid-19 ile mücadele kapsamında,
kanser hastalarına bakım veren
merkezlerde enfeksiyon kontrol
önlemleri Sağlık Bakanlığı tarafından
güncellendi.
Içişleri Bakanlığı, polis ve jandarmanın
81 ildeki market denetimlerinde 1183
işletmeci ve müşteri hakkında adli/
idari işlem yapıldığını açıkladı.
58 ilimizde toplam 227 yerleşim yerinde
karantina tedbirleri uygulandığını, 14
ildeki 41 yerleşim yerinde karantina
kararının kaldırıldığını açıkladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
koronavirüs salgını sürecinde yurt
dışında bulunan 25 bin vatandaşı
Türkiye’ye getirdiklerini ve halen
yurt dışında bulunan ve dönmek
için başvuran Türkleri de karantina
koşullarını hazırlayarak en kısa sürede
getireceklerini açıkladı.

ayintarihi.com

Kovid-19 ile mücadelede
“İmmün Plazma”
tedavisinin devreye alındığı
açıklandı.
Koronavirüs tedbirleri
kapsamında ilaç teminine
ilişkin yeni protokol
görüşmeleri süreci
ertelendi.

Kastamonu
İl Hıfzıssıhha
Kurulunda
alınan karar ile
Kastamonu’da
merkeze
bağlı diğer
köylerden il
merkezine
ve ilçelere
otomobil ve
minibüslerle
gelişler
yasaklandı.

15.04

16

D O S Y A

K O V İ D - 1 9

Sağlık Bakanlığınca
valiliklere gönderilen
yazıyla, sağlık kuruluşlarına
girişlerde maske
zorunluluğu getirildi.
YÖK, üniversitelerce Nisan,
Mayıs ve Haziran aylarında
yapılacak Seviye Tespit
Sınavı (STS) ve muadil
sınavların ertelenmesine
karar verdi.

16.04

05.04

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
açıklamış olduğu, 65 yaş üstü
vatandaşlara kolonya ve maske
dağıtımı bekçiler tarafından
gerçekleştirilmeye başlandı.
İstanbul’a yapılacak iki yeni
salgın hastanesinden biri olan
Sancaktepe’deki hastanenin inşaat
çalışmaları başladı.

TBMM üyeleri oturumlara maske
ile katılmaya başladı.

81 ilde 3 bin 95 polis ve
jandarma personelinin
katılımıyla 772 semt ve
mahalle pazarının kontrol
edildiği denetimlerde,
kurallara uymayan 342
pazarcı esnafı ile müşteriye
adli ve idari işlem uygulandı.
Rize Valiliği üreticilerin
çay tarımı için 30 Nisan’a
kadar şehre seyahat
izin belgesiyle giriş
yapabileceklerini bildirdi.

Sağlık çalışanlarına karşı
şiddeti önlemek için TBMM’ye
bir yasa teklifi sunuldu.

Evde izolasyon altına alınan
hastaların dijital takibini
sağlayacak bir sistemin hazırlıkları
Sağlık Bakanlığı tarafından
başlatıldı.

06.04

İçişleri Bakanlığınca, 81 il
valiliğine hafta sonu 31 ilde
uygulanacak sokağa çıkma
yasağı ile ilgili genelge
gönderildi. Genelgede, hafta
sonu ekmek üretiminin
yapıldığı fırınlar, kamu
ve özel sağlık kurum ve
kuruluşları ile eczanelerin
açık olacağı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından
Kovid-19 salgınının azaltılması
ve hastaların izolasyonu
için geliştirilen Pandemi
İzolasyon Takip Projesi (İTP)
İletişim Başkanlığı tarafından
duyuruldu.

Kovid-19 tedavisinde kullanılması
için iyileşmiş koronavirüs
hastalarından alınacak immün
plazmanın ilk bağışı Kızılay’a
gerçekleştirildi.

17.04

Cumhurbaşkanı Sayın Recep
Tayyip Erdoğan, Gürcistan
Cumhurbaşkanı Salome
Zurabişvili ile telefonda
görüşerek, Kovid-19 ile
mücadelede işbirliği
konularını ele aldı.

112, 155 ve 156 telefon
numaralarının aranması
halinde oluşturulan Vefa
Sosyal Destek Gruplarının tüm
ihtiyaçları karşılamaya hazır
olduğu hususları yer aldı.

18.04
07.04

Terhislerin 1 ay ertelenmesine
ilişkin Cumhurbaşkanı kararı,
Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat Oktay koronavirüs
salgınına karşı yürütülen
mücadele kapsamında
59 ülkeden 25 bin Türk
vatandaşının Türkiye’ye
getirileceğini duyurdu.
Ticaret Bakanı Ruhsar
Pekcan, fahiş fiyat artışları
ile mücadelenin Haksız
Fiyat Değerlendirme Kurulu
ile yürütüleceğini açıkladı.
Kurulun fahiş fiyat ve
stokçuluğa yönelik inceleme
yapacağı ve 500 bin TL’ye
varan idari para cezası
uygulayabileceği duyuruldu.
Hollanda’da bulunan 349 Türk
vatandaşı, Kovid-19 önlemleri
kapsamında Türkiye’ye
getirildi.
Kovid-19 salgını önlemleri
kapsamında Pakistan’dan
Türkiye’ye dönemeyen
vatandaşlar için 22 Nisan
Çarşamba günü Türk
Hava Yollarının özel sefer
düzenleyeceği duyuruldu.

Çevre ve Şehircilik
Bakanlığınca, tek kullanımlık
maske, eldiven gibi hijyen
malzeme atıklarının
yönetimine ilişkin genelge
yayınlandı.

08.04
Aziz Sancar Araştırma
Merkezi, koronavirüs salgını
ile mücadele kapsamında
“Kovid-19 Tanı Merkezi”ne
dönüştürüldü.
Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı,
Türkiye’nin 81 ilinde Sosyal
Izolasyon Kuruluşu’nu hayata
geçirdi.
MSB karargâhında pano ve
koridorlara Kovid-19 ile ilgili
uyarı etiketleri yapıştırıldı.
Erzincan Binali Yıldırım
Üniversitesi, Mengücek
Gazi Eğitim ve Araştırma
Hastanesi, ‘internet
polikliniği’ hizmeti ile hasta
kabulüne başladı.
Koronavirüsle mücadele
kapsamında Tarihi Kırkpınar
Yağlı Güreşleri ile Kakava
Şenliklerinin bu yıl sembolik
olarak düzenleneceği
duyuruldu.

Pandemi İzolasyon Takip
uygulamasına Sağlık
Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri
ve İletişim Kurumu
Başkanlığı ve tüm GSM
operatörlerinin iş birliğiyle
başlandı.
İçişleri Bakanlığı
sahte, izinsiz, sağlıksız
dezenfektan, kolonya,
maske ve sağlık ürünleri
üretmeye çalışan fırsatçılara
yönelik 65 ilde düzenlediği
288 operasyonda 462 kişiyi
gözaltına aldı. 6 milyon
maske ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı genelgesi
ile 20 yaş altındaki “özel
gereksinimi” olan çocuk ve
gençlerin, uygun şartlarda
evlerinden çıkmalarına izin
verileceği duyuruldu.
Sağlık Bakanlığınca kapalı
iş yerleri ve ofislerde
koronavirüse karşı alınması
gereken önlemlere ilişkin
broşür hazırlandı.

19.04

20.04

Türkiye’de Kovid-19 Alarmı
Balıkesir’in Ayvalık,
Gömeç, Burhaniye
ve Edremit ilçelerine
özel araç giriş
çıkışları geçici olarak
yasaklandı.
Hak kayıplarının
oluşmaması için
tüketici hakem
heyetlerinin
toplantıları 30 Nisan’a
kadar ertelendi.

10 Nisan 2020
tarihinde
geceyarısından
itibaren, 30 büyükşehir
ve Zonguldak’ta 2 gün
(11-12 Nisan) sokağa
çıkma yasağı ilan
edildi.

22.04

1 milyon metrekare kapalı
inşaat alanı ve 2 bin
682 yatak kapasitesine
sahip Başakşehir Şehir
Hastanesi’nin ilk etabı
açıldı.
Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Mustafa Varank,
Başakşehir Şehir
Hastanesine yerli ve milli
solunum cihazlarının
ilk teslimatlarının
gerçekleştirildiğini
açıkladı.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin
Koca, günlük test
imkânlarının artırıldığını ve
koronavirüse karşı alınan
tedbirlerin meyvelerini
verdiğini açıkladı.
Mayıs ayı sonuna kadar 5
bin yerli solunum cihazının
üretileceğini,
Bünyelerinde tıp fakültesi
bulunan 43 üniversite
hastanesine çeşitli
unvanlarda 8 bin 635
sözleşmeli personel ve
5 bin işçi kadrosu ihdas
edildiğini, duyurdu.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip
Erdoğan hafta sonlarında sokağa
çıkma yasağının ihtiyaca göre
uygulanmaya devam edeceğini
açıkladı. 17 Nisan 2020 Cuma gecesi
saat 24.00’dan 19 Nisan 2020
Pazar gecesi saat 24.00’a kadar
sokağa çıkma yasağı uygulanması
kararlaştırıldı.

Adalet Bakanlığı,
koronavirüs tedbirleri
kapsamında 4 Mayıs-10
Temmuz arasında
yapılması planlanan
hâkim ve savcı adaylığı
mülakatlarını erteledi.

Sağlık Bakanlığı
yetkilileri ve
Koronavirüs Bilim
Kurulu üyeleri, Çinli
uzmanlarla video
konferans yöntemiyle
toplantı yaptı.

09.04 10.04
Sağlık
Bakanlığı,
immün plazma
tedavisine
ilişkin bilgi
notu paylaştı.
Koronavirüs
hastaları için
18-60 yaş arası,
erkek veya
gebe kalmamış
kadınlar,
hayatının hiçbir
döneminde
kendisine kan
transfüzyonu
yapılmamış
kişiler, Kovid-19
hastalığı tanısı
aldığına dair
laboratuvar test
sonucu bulunan
kişiler ve klinik
olarak tam
iyileşmesinden
sonra iki kere
negatif test
sonucu almış
kişilerin plazma
bağışında
bulunabileceği
belirtildi.

Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Kasapoğlu,
yurtlarda 13 bin 968
vatandaşın karantinada
olduğunu, 17 bin 504
vatandaşın ise yurtlardan
ayrıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı
Sayın Recep
Tayyip Erdoğan,
A Milli Futbol
Takımı
oyuncularıyla
videokonferans
yöntemiyle
görüşme
gerçekleştirdi.
Gençlik ve Spor
Bakanı Mehmet
Muharrem
Kasapoğlu,
Türkiye Futbol
Federasyonu
Başkanı Nihat
Özdemir, A
Milli Futbol
Takımı Teknik
Direktörü
Şenol Güneş
ve futbolcular
videokonferansta
hazır bulundu.

Her vatandaşa ücretsiz maske
dağıtımı uygulaması kapsamında
32 milyon kişiye Sağlık Bakanlığı
tarafından doğrulama kodu ulaştığı
açıklandı.
Türk Eczacılar Birliği, 10 Nisan’da
Ankara ve İstanbul’da başlayan
eczanelerde maske dağıtımı
uygulamasının çok hızlı bir şekilde
diğer illerde de yaygınlaştırılacağını
açıkladı.

Yozgat Şehir
Hastanesi Kovid-19
ile mücadele
için pandemi
hastanesine
dönüştürüldü.

24.04

11.04 12.04

Erciyes
Üniversitesi
Aşı Araştırma
ve Geliştirme
Merkezi
Müdürlüğü
koronavirüsün
tüm gen
haritasının
çıkarıldığını
açıkladı.

26.04

27.04

28.04

13.04
Sağlık Bakanlığı
Türkiye’nin yerli
iletişim platformu
BİP uygulaması
üzerinden
koronavirüs
hakkında
tüm bilgilere
ulaşılabilen bir
iletişim kanalı açtı.
AFAD, yurtlarda
karantinaya alınan
56.293 kişiden
32.763’ünün tahliye
edildiğini açıkladı.

28.05
14.04

İsveç’te
Kovid-19
testi pozitif
çıktığı halde
tedavi
edilmeyerek
evine
gönderilen
Türk
vatandaşı
Emrullah
Gülüşken ve
üç çocoğu
İsveç’e
gönderilen
ambulans
uçakla
Türkiye’ye
getirildi.

Herhangi
bir ön şart
aramaksızın
başvuran
ve ihtiyaç
sahibi
olduğu
tespit
edilenlere
1000’er
TL yardım
yapılacağını,
açıkladı.

Türk Hava
Yolları,
Kovid-19
salgını
nedeniyle
uçuş
durdurma
kararını 28
Mayıs’a kadar
uzattı.
Türkiye’de
plazma
tedavisi
uygulanan
ilk Kovid-19
hastası
iyileşti.
Rusya’da tıp
öğrencisi
olan akciğer
hastası
Haluk Hasan
Seyithanoğlu
ambulans
uçakla
Türkiye’ye
getirildi.

A Y I N

T A R İ H İ

H A Z İ R A N

1 Haziran
itibariyle
seyahat
kısıtlamaları
kalkacağı
ve kamu
personelinin
normal
mesaiye
başlayacağı
açıklandı.
Restoran,
kafe gibi
işletmeler
belirlenen
kurallar
dahlinde
saat 22.00'ye
kadar hizmet
vermeye
başlayacak.
Bireysel
sporlarla ilgili
sınırlamalar
kaldırıldı.

2 0 2 0
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C U M H U R B A Ş K A N I
Y U R T D I Ş I

E R D O Ğ A N ' I N

T E M A S L A R I

Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın
Kovid-19
Kapsamında Ülkeler
Arası Dijital
İletişim Trafiği

Cumhurbaşkanı
Erdoğan:

“Koronavirüs salgının
insan hayatını,
ekonomik istikrarı
olumsuz etkilediği
son derece sancılı bir
dönemden geçiyoruz.”

PA NOR A M A

Y U RT D I Ş I T E M A S L A R

Ç

in’in Wuhan eyaletinde çıkmasının ardından hızlı bir şekilde tüm
dünyaya yayılan Kovid-19 virüsü kısa sürede bir pandemi haline
gelmiştir. Türkiye ilk vakasını nüfus olarak kendine yakın ve trafiği
yoğun çoğu dünya ülkesinden çok sonra, 12 Mart 2020 tarihinde
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından halka basın açıklamasıyla
bildirmiştir. İlk vaka bildirisinin bu kadar geç oluşu, şüphesiz uluslararası havaalanlarında alınan geniş önlemlere borçludur. Virüsün
Türkiye’ye gelişinden önce ve sonra da, geniş kapsamlı önlemler
başkanlık sistemi desteğiyle anında alınmaya başlanmıştır.
Tüm dünyayı etkisi altına alan bu virüse karşı, bütün ülkeler birbiriyle anında iletişime geçerek virüse karşı beraber çalışmaya ve hasar boyutlarını azaltmaya yönelik
kararlar almaya başlamışlardır. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu doğrultuda bazı temaslarda bulundu.

Mart Ayı Telefon Görüşmeleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kovid-19 doğrultusunda ilk telefon görüşmesini 2 Mart
2020 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel ile yaptı.

A Y I N

T A R İ H İ

H A Z İ R A N
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Koronavirüs salgını, G-20’nin
işbirliği ve uzlaşı ruhunun
önemini bir kez daha ortaya
koymuştur. Bu süreçte
yönlendirici olmak, sorumluluk
almak ve küresel ölçekte
işbirliğini göstermek zorundayız.
Ardından 3 Mart 2020’de Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı
İmran Han ve Birleşik Krallık Başbakanı Alexander Boris de Pfeffel
Johnson ile, 4 Mart 2020’de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel
Macron ile, 6 Mart 2020’de Kore Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Moon
Jae-in, yine Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel
ve Hırvatistan Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Plenković ile, 12 Mart
2020’de Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir V. Putin ile, 14
Mart 2020’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar ile, 17 Mart 2020’de İtalya
Başbakanı Guiseppe Conte ile, 19 Mart 2020’de Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç, BosnaHersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp Üyesi Milorad Dodik, Hamas
Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama,
Bosna-Hersek Halklar Meclisi Başkan Yardımcısı Bakir İzetnegoviç
ile, 21 Mart 2020’de Filistin Devlet Başkanı Mahmoud Abbas ve Tunus Meclis Başkanı Raşid Gannuşi ile, 23 Mart 2020’de Katar Devleti
Emiri Tamim Bin Hamad El Sani ile, 28 Mart 2020’de Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis ile ve 31 Mart 2020’de Endonezya
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Joko Widodo, ABD Başkanı Donald J.
Trump ve Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Abdelmadjid Tebboune ile telefon görüşmelerinde bulundu.

Kovid-19
pandemisi
sebebiyle
geçtiğimiz iki
ay boyunca
Cumhurbaşkanı
Erdoğan tüm
görüşmelerini
online platformlar
üzerinden
gerçekleştirdi.

Küresel finansal kriz döneminde yaptığımız gibi bir an
önce harekete geçmeliyiz. Hiçbirimizin korumacı ve
tek taraflı politikalar uygulama lüksü yoktur. İnsanlığın
tamamı rahat nefes alıncaya kadar tüm ülkeleri adil bir şekilde bu
küresel sağlık kriziyle mücadeleye katılmaya davet ediyorum.
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Cumhurbaşkanı
Erdoğan:

“Bu salgının
hepimize şu
gerçeği tekrar
hatırlattığına
inanıyorum:
Dinlerimiz,
ülkelerimiz
farklı da olsa
hepimizin
kaderi ortaktır.
Hiçbirimizin
korumacı
ve tek taraflı
politikalar
uygulama
lüksü yoktur.”
22
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Nisan Ayı Telefon Görüşmeleri
Nisan ayı başlangıcından son gününe kadar da, Başkan Erdoğan ve devlet başkanları arasındaki Kovid-19 konulu telefon görüşmeler yoğun bir şekilde devam
etti. Nisan ayının ilk görüşmelerini Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir V.
Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile gerçekleştirdi. Ardından 3
Nisan 2020’de Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile, 4 Nisan 2020’de
Gine Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Alpha Condé ile, 5 Nisan 2020’de Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç ve Macaristan Başbakanı
Viktor Orbán ile, 6 Nisan 2020’de Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ile, 7 Nisan
2020’de Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı İmran Han ile, 8 Nisan 2020’de Çin
Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping ile, 9 Nisan 2020’de Kuzey Makedonya
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile, 10 Nisan 2020’de Bulgaristan
Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Sırbistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuviç ile, 14 Nisan 2020’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar
ve Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Abiy Ahmed ile, 16 Nisan 2020’de
Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile, 17 Nisan 2020’de Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile, 19 Nisan 2020’de Donald J. Trump ile, 21 Nisan 2020’de Rusya
Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir V. Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile, 22 Nisan 2020’de Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şevket
Mirziyayev, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İtalya Başbakanı
Giuseppe Conte, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo

"Türkiye olarak bu hastalıkla ilgili durumu özellikle yakından takip ettik ve gerekli tedbirleri
süratle hayata geçirdik."

ve Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullahi Muhammed Farmajo ile, 23 Nisan 2020’de Kanada Başbakanı
Justin Trudeau ve Forza Italia Partisi Lideri ve İtalya Eski Başbakanı
Silvio Berlusconi ile, 24 Nisan 2020’de Almanya Federal Cumhuriyeti
Şansölyesi Angela Merkel, Katar Devleti Emiri Tamim Bin Hamad
El Sani ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile, 25 Nisan
2020’de Filistin Devlet Başkanı Mahmoud Abbas, Tunus Meclis Başkanı Raşid Gannuşi ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile, 29
Nisan 2020’de ise Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ile telefon
görüşmelerinde bulundu.

Video Konferans Görüşmeleri
Kovid-19 görüşmeleri kapsamında, bazı önemli zirveler de sosyal
mesafe ve seyahat yasağı kapsamında, video konferans olarak
çevrimiçi gerçekleşti. Bunlar; 17 Mart 2020’de İstanbul’da gerçekleşmesi planlanan Türkiye-Almanya-Birleşik Krallık-Fransa arasında
Dörtlü Zirve, 26 Mart 2020’de Riyad’da gerçekleşmesi planlanan
G-20 Olağanüstü Liderler Zirvesi ve 10 Nisan 2020’de Bakü’de gerçekleşmesi planlanan Türk Konseyi Olağanüstü Liderler Zirvesi’dir.
(Zirveler videokonferans yöntemiyle gerçekleştiğinden ikili görüşme
gerçekleştirilmemiştir.)

31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nde videokonferans yoluyla gençlerle buluştu. Erdoğan, Kovid-19'a karşı alınan
tedbirlere ilişkin, "400 bin insanın hayatına mal olan virüse karşı yürüttüğümüz zorlu mücadelede hata yapma lüksümüz yoktur." dedi.
31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü dolayısıyla gençlerle bir araya
gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erdoğan, tütüne ve
tütün ürünlerinin zararlarına karşı özellikle gençlerin arasında bilinçlenmeyi artıracak bu buluşmanın hayırlara vesile olmasını diledi.
Spordan iş hayatına akademiden siyasete kadar bir çok alanda gurur
verici başarılara imza atan gençlerin tütüne karşı mücadelede üstlendiği öncü rolü takdir ettiğini belirten Erdoğan, salgınla mücadele
ettikleri bu dönemde gençlerin bu gayretlerinin daha fazla anlam
kazandığını vurguladı.
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DÜNYADA KOVİD-19 GÜNLÜĞÜ
31 Aralık 2019
Çin, Dünya Sağlık
Örgütü’ne Hubei
eyaletine bağlı
Wuhan kentinde sıra
dışı zatürre vakaları
görüldüğünü bildirdi.
1 Ocak 2020
Wuhan’daki deniz
ürünleri pazarı
kapatıldı. Neden
olarak hastaların
bir kısmının orada
çalışması gösterildi.
Uzmanlar bu haftayı
virüsü tanımlamaya
çalışarak geçirdiler.

7 Ocak 2020 Dünya Sağlık
Örgütü, Kovid-19 ailesine
mensup yeni bir virüsün
bu hastalıklara yol
açtığını açıkladı.
• 2019-nCoV ismi verilen
yeni tip Kovid-19, SARS
ve genel soğuk algınlığı
virüsü ile aynı aileden
geliyordu.
11 Ocak 2020 Çin yeni
tip Kovid-19 kaynaklı
ilk ölümü açıkladı. Ölen
61 yaşında bir adamdı.
Deniz ürünleri pazarından
alışveriş yapmıştı, kronik
karaciğer hastalığı
bulunuyordu. Kalp
yetmezliğinden ölmüştü.

30 Ocak 2020 Dünya Sağlık
Örgütü nihayet durumun
ciddiyetini anladı. Küresel acil
durum ilan edildi. Bu sırada 170
kişi ölmüş; Hindistan, Filipinler,
Rusya, İspanya, İsveç ve İngiltere
de virüsün görüldüğü ülkeler
arasına katılmıştı. ABD Dışişleri
Bakanlığı, Çin’e seyahat uyarısı
yapmış, bazı uçuşlar askıya
alınmıştı. Trump yönetimi son
14 günde Çin’e seyahat eden
yabancı ülke vatandaşlarını
ülkeye almayacağını açıkladı.

DOSYA
D Ü N YA KOV İ D K RON OLOJ İ S İ
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15 Ocak 2020
Virüsün çevre
ülkelerde de
görülmeye
başladığı anlaşıldı.
Tayland ve Japonya
birer Kovid-19
vakası açıkladı. Her
iki kişinin de yakın
zamanda Çin’in
Wuhan kentini
ziyaret ettiği
belirtildi.

20 Ocak 2020
Wuhan’da altı kişi
hayatını kaybetti.
• Dünya Sağlık Örgütü
ilk Kovid-19 raporunu
yayımladı.
• Çin Ulusal Sağlık
Komisyonu Başkanı
Zhong Nanshan
hastalığın insandan
insana geçtiğini
açıkladı.

21 Ocak 2020
ABD’nin
Washington
eyaletinde,
Wuhan’dan yeni
dönmüş bir
kişide Kovid-19
görüldüğü
açıklandı.
Dünyanın pek
çok ülkesinde
Çin’den
gelen uçak
ve yolculara
yönelik tedbirler
alınmaya
başladı.

17 Ocak 2020
Wuhan’dan ikinci
ölüm haberi geldi.

1 Şubat 2020 Çin’de vaka sayısı 12 bini aştı.
Avustralya, Kanada, Almanya, Japonya,
Singapur, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri
ve Vietnam’dan yeni vaka haberleri geldi.
Türkiye Wuhan kentindeki vatandaşlarını
askeri uçakla tahliye eden ilk ülke oldu.
2 Şubat 2020 Çin dışındaki ilk ölüm haberi
Filipinler’den geldi. Dünya Sağlık Örgütü
bir açıklama daha yaparak yeni tip Kovid-19
karşı etkisi kanıtlanmış bir tedavi yöntemi ya
da ilaç bulunamadığını duyurdu.

5 Şubat 2020
Güneydoğu Asya’da
iki haftalık turunu
tamamlayan
yolcu gemisi
Diamond Princess,
Japonya’nın
Yokohama
limanında
karantina altına
alındı. 3 bin
600’den fazla yolcu
ve en az 100 kişilik
mürettebat taşıyan
gemide Kovid-19
vakaları tespit
edildi ve sayıları
hızla arttı.

7 Şubat 2020
Kovid-19 ile
ilgili ilk uyarıları
yapan ve çalıştığı
hastanede virüsü
kapan Doktor Li
Wenliang'ın öldüğü
duyuruldu. Polis
Aralık ayında Li’nin
de aralarında
olduğu 8 doktora,
ortaya çıkan virüs
hakkında sosyal
medya üzerinden
arkadaşlarını
bilgilendirdikleri
için uyarı cezası
vermişti.

10 Şubat 2020
Çin’de ölü sayısı
908’e çıkarak
2002-2003
yıllarındaki SARS
salgınındaki
can kaybını aştı.
Ülkede vaka
sayısı 40 bin 171’e
yükseldi. Salgının
başlamasından
bu yana ortalıkta
görünmeyen Çin
Devlet Başkanı
Xi Jinping de 10
Şubat’ta Pekin’de
bir hastaneyi
ziyaret etti.

22 Ocak 2020 Çin’de
ölü sayısı 17’ye çıktı,
vaka sayısı 550’ye
yükseldi.

23 Ocak 2020 Wuhan
kenti karantinaya
alındı. Bu haber
Kovid-19 salgını
riskini açıkça ortaya
koydu. Wuhan’dan
çıkışlar yasaklandı;
şehir dışına yapılacak
uçuşlar ve tren
seferleri durduruldu.
• Dünya Sağlık Örgütü
yeni tip Kovid-19 Çin
dışındaki insanlara
yayıldığına dair
kanıt bulunmadığını
belirterek,
“uluslararası kamu
sağlığı acil durumu”
oluşturmadığını
açıkladı.

24 Ocak 2020 Hubei
eyaletinde karantina
altına alınan şehirlerin
sayısı 13’e çıktı.
Karantinadan 41
milyon kişi etkilendi.
• Çin hükümeti 26
kişinin öldüğünü, 830
hastanın müşahede
altında olduğunu
açıkladı.

27 Ocak 2020 Karantina altına alınan kentlerin sayısı 18’e çıktı. Yeni
vaka sayısı hızla tırmanarak 4 bin 500’ü aştı. Hubei eyaletinde vaka
sayısı bir önceki güne göre ikiye katlanarak 2714’ü buldu. Kovid-19
salgını Avrupa ülkelerinde önce Fransa’ya ulaştı. Karantinaya alınan
üç hastanın da Çin’e seyahat ettikleri açıklandı.

14 Şubat 2020
Mısır ilk vakasını
açıkladı. Böylece
virüs Afrika’da
da görülmüş
oldu. Aynı gün
Avrupa’daki ilk
ölüm haberi
Fransa’dan geldi.

11 Şubat 2020
Dünya Sağlık
Örgütü, yeni tip
Corona virüsün
adını “Kovid-19”
olarak belirledi.
Japonya’dan
ilk ölüm haberi
geldi. Uluslararası
toplumla hiçbir
bilgi paylaşmayan
Kuzey Kore, yabancı
ziyaretçilere bir
ay karantina
uygulamaya
başladı.

15 Şubat 2020 Ölü
sayısının 1500’ü
aştığı Çin’de
Devlet Başkanı Xi
Jinping, hükümetin
halk teyakkuza
geçirilmeden önce
virüs tehdidinden
haberdar olduğunu
açıkladı.
17 Şubat2020
Türkiye’de 90
dakikada virüsü
teşhis edebilecek
ve Dünya Sağlık
Örgütü’nün
belirlediği güvenilir
sonuç elde etme
koşullarına uygun
yerli tanı koyma
kiti tanıtıldı.

18 Şubat 2020 Çin’de
günlük vaka sayısındaki
artış ilk defa 2 binin altında
kaldı. Henüz hiçbir vaka
rapor etmeyen Rusya ise,
20 Şubat itibarıyla Çin
vatandaşlarının ülkeye
girişini yasaklayacağını
açıkladı.
19 Şubat 2020 İran, sınırları
içinde iki kişide Kovid-19
saptandığını ve bu kişilerin
hayatlarını kaybettiğini
açıkladı.

20 Şubat 2020 Güney
Kore’den ilk ölüm haberi
geldi, vaka sayısı tırmanışa
geçerek 204’e ulaştı.
İsrail ilk vakasını açıkladı.
İtalya’nın kuzeydoğusunda
da vaka sayısı 6’ya çıktı.
22 Şubat 2020 İtalya’dan
iki ölüm haberi geldi. İran,
altıncı ölümü bildirdi.
Çin’de vaka sayısında
düşüş devam ederken
Güney Kore’de bir günde
229 yeni vaka tespit edildi.

23 Şubat 2020 İran’da salgın
olduğu anlaşıldı.
• Komşu ülkeler İran’la
sınırlarını bir bir kapatmaya
başladı.
• Üçüncü ölümün yaşandığı
İtalya’da Venedik Karnavalı
erken final yaptı; spor
müsabakaları da ertelendi.
24 Şubat 2020 Kuveyt,
Bahreyn, Irak, Afganistan ve
Umman ilk Kovid-19 vakalarını
açıkladı.
• Güney Kore’de vaka sayısı
830’u aştı.
77 bin 200’de fazla vakanın
görüldüğü Çin’de ölü sayısı 2
bin 595 oldu.

A Y I N

25 Şubat 2020 İran Sağlık
Bakan Yardımcısı Kovid-19
kaptığını açıkladı. Ülkede
toplam vaka sayısı 95’i
buldu 15 kişi hayatını
kaybetti.
• Güney Kore’de vaka sayısı
977’e İtalya’da 229’a çıktı.

T A R İ H İ

H A Z İ R A N
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26 Şubat 2020 Küresel çapta
can kaybı 2 bin 800’ü buldu;
vaka sayısı 80 bini aştı. Virüs,
Norveç, Romanya, Gürcistan,
Pakistan, Makedonya ve
Brezilya’ya yayıldı.
27 Şubat 2020 Estonya,
Danimarka, Kuzey İrlanda ve
Hollanda ilk vakalarını kaydetti.
• İtalya’da vaka sayısı 650’ye
fırladı. Bir günde üç kişi daha
hayatını kaybetti; ölü sayısı
17 oldu.
• Suudi Arabistan Umre ziyareti
için ülkeye en az 24 ülkeden
yabancıların ve turistlerin
girişini durdurma kararı aldı.

29 Şubat 2020 Güney Kore’de bir günde 813
vakayla en büyük artış yaşandı. 3 bin 150
vaka tespit edilen ülkede 17 kişi hayatını
kaybetti.
• İran bir günde 388 yeni vakayla toplam 593
vakaya ulaştı; 43 kişi hayatını kaybetti.
Katar ilk vakasını açıkladı.
• Almanya’da dünyanın en büyük turizm
fuarı ITB Berlin, açılmasına sayılı günler kala
Kovid-19 salgını sebebiyle iptal edildi.
• ABD’den Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm
haberi geldi.
2 Mart 2020 Suudi Arabistan, Tunus ve
Ürdün ilk vakalarını açıkladı.
3 Mart 2020 İtalya’da ölü sayısı 24 saatte
27 kişi artarak 79’a çıktı. 77 kişinin öldüğü
İran’da virüsün yayılmasını önleme çabaları
kapsamında 54 binden fazla tutuklu ve
hükümlü geçici olarak serbest bırakıldı.
• Amerika’da virüse bağlı can kayıplarının
sayısı 3 gün içinde 9’a yükseldi.

17 Mart 2020 Türkiye Kovid-19 kaynaklı ilk
can kaybını açıkladı. Açıklamaya göre hayatını
kaybeden hasta 89 yaşında bir erkek.
Salgının bütün eyaletlere ulaştığı kesinleşen
ABD'de Gıda ve İlaç Dairesi FDA, özel
şirketlerin Kovid-19 test kitlerini doğrudan
halka satışa sunmaya başlamalarına izin
vereceğini açıkladı.
• Avrupa'da en yoğun salgının yaşandığı
İtalya'da 24 saatte 345 kişi hayatını kaybetti.
Avrupa Birliği sınırlarını birlik dışı ülkelere
kapattı.
18 Mart 2020 Kovid-19 vaka sayısı tüm dünyada
200 bini aştı. Can kaybı ise 8 binin üzerine çıktı.
• Avrupa, Kovid-19 nedeniyle meydana gelen
ölüm sayısında Asya'yı geçti. Çarşamba günü 3
bin 421 ölümün yaşandığı Avrupa, pandeminin
yeni merkezi oldu. Avrupa Komisyonu Başkanı
Ursula Von Der Leyen, AB'nin mücadelede çok
geç kaldığını itiraf etti.
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19 Mart 2020 Kovid-19 başladığı
Çin'in Hubei eyaleti ve Wuhan
kentinde yeni vakanın sıfıra indiği
yani hiç görülmediği ilk gün oldu.
147 vakanın görüldüğü Rusya'dan
ilk ölüm haberi geldi. Avrupa'da ise
salgın kötüye gitmeyi sürdürdü.
İtalya'da bir günde 427 kişi hayatını
kaybetti ve can kaybı sayısı Çin'i
geçerek 3 bin 405'e ulaştı, vaka
sayısı da 41 bini geçti.
• İran Sağlık Bakanlığı sözcüsü
ülkede her 10 dakikada bir
Kovid-19'a bağlı bir can kaybı
gerçekleştiğini açıkladı.
20 Mart 2020 Dünya genelinde
Kovid-19 etkilenenlerin sayısı 209
bini buldu, 8 bin 700'den fazla kişi
hayatını kaybetti. Avrupa'da can
kaybı sayısı 5 bini geçti.
• Sokağa çıkma yasakları ve
asayişin sağlanması için orduyu
göreve çağıran hükümetler
arasına Bulgaristan da eklendi.
Bulgaristan, orduya gerektiğinde
güç kullanma izni de verdi.
İtalya'nın Lombardiya bölgesine de
114 asker gönderildi.

5 Mart 2020 Salgın 84 ülkeye sıçramıştı; vaka sayısı dünyada 95 bini
geçerken, can kaybı sayısı 3 bin 30’u aştı. California eyaletinde tur gemisi
seyahatinden dönen bir yolcunun hayatını kaybetmesi sonrası ABD’den ilk
“acil durum” ilanı geldi.
6 Mart 2020 Mersin'in Mut ilçesinden Fransa'ya göçen 64 yaşındaki Halil
Bıçkı, hastanede yaşamını yitirdi. Fransa’da gün içinde vaka sayısı 190
artarak 613’e yükseldi.
7 Mart 2020 90 ülkeye yayılmış olan salgında vaka sayısı 102 bini, can kaybı
sayısı da 3 bin 500’ü aştı. 4 bin 747 vaka ile salgının ağır seyrettiği İran’da 124
kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında son seçimlerde milletvekili seçilen
Fatemeh Rahbar da vardı.
• ABD’de virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 19’a ulaştı.
Çin’de Kovid-19 nedeniyle karantina altında tutulan hastaların bulunduğu
otel çöktü. En az 10 kişi hayatını kaybetti.
8 Mart 2020 İtalya, Kovid-19 ile mücadele
çerçevesinde ülkenin kuzeyinde 16 milyon
kişinin yaşadığı bölge için karantina kararı
aldı. Fakat karantina kararı alınacağı
önceden açıklandığı için ülkenin diğer
bölgelerine kaçan insanlar hastalığı bütün
ülkeye yaydılar.

22 Mart 2020
Hafta sonu geride
kalırken dünya
genelinde hasta
sayısı 304 bini
geçti, en az 13
bin kişi hayatını
kaybetti. İtalya
1444 ölümle en
büyük can kaybını
hafta sonunda
yaşadı.
• En az 30
bin vakanın
görüldüğü
ABD'de ölü
sayısı 389'a çıktı.
New York Valisi
Andrew Cuomo
yaşanan salgını,
1930'lardaki
''Büyük
Buhran''dan
sonraki en büyük
kriz olarak
niteledi.

23 Mart 2020 Dünya Sağlık
Örgütü, pandeminin ivme
kazandığı uyarısında
bulundu. Dünya Sağlık
Örgütü Başkanı, ilk 100 bin
vakanın ilk 67 gün içinde,
ikinci 100 bin vakanın 11
günde ve üçüncü 100 bin
vakanın sadece 4 günde
ortaya çıktığına dikkat çekti.
Uluslararası Para Fonu
IMF, Kovid-19 salgını
nedeniyle 2020'de dünyanın
2008-2009'deki küresel mali
krizin yol açtığından daha
kötü olabilecek bir resesyona
gireceği tahmininde bulundu.
24 Mart 2020 Hindistan'da
sokağa çıkma yasağı başladı.
1,3 milyar nüfuslu ülkede
halkın 21 gün boyunca evden
çıkmamaları istendi.
Uluslararası Olimpiyat
Komitesi Başkanı Thomas
Bach ile telefonda görüşen
Japonya Başbakanı Shinzo
Abe, Tokyo Olimpiyat
Oyunları'ı iptal etmemekle
birlikte bir yıl erteleme
istediklerini, Bach'ın da
erteleme talebini kabul
ettiğini açıkladı.

25 Mart 2020 Kovid-19
çıkış noktası olan Çin’in
Hubei eyaletinde aylar
süren sokağa çıkma yasağı
kaldırıldı. İki aydır kapalı
olan köprü ve yollar da
açıldı.
• Salgının yeni merkezi
İspanya oldu. İspanya 3
bin 445 ölümle Çin’i geride
bıraktı. İspanya, yaşlılarını
huzurevlerinde ölüme terk
ettiği gerekçesiyle ağır
eleştirilere maruz kaldı.
26 Mart 2020 G-20 zirvesi
tarihinde ilk kez video
konferans yöntemiyle
yapıldı. Cumhurbaşkanı
Erdoğan ve diğer dünya
liderleri dijital ortamda
buluşarak son gelişmeleri
değerlendirdiler. 86 bin
tespit edilen hasta ile
Amerika Birleşik Devletleri,
Çin’i (81 bin 897) ve İtalya’yı
(80 bin 589) geride bıraktı.
ABD’de Kovid-19 kaynaklı
ölüm sayısı bin 300’ü aştı.
Senato 2 trilyon dolarlık
yardım paketini onayladı.
Başkan Donald Trump yeni
tedbirler alındığını açıkladı.

DÜNYADA KOVİD-19 GÜNLÜĞÜ
9 Mart 2020 Avrupa’da tırmanışlar sürdü. İngiltere’de
vaka sayısı yüzde 30 artarak, 273’e ulaştı. İtalya’da
hastalığa yakalanan kişi sayısı son bir günde 1492 kişi
artarak toplam 7 bin 375’e yükseldi.
• 1100 vakanın görüldüğü Almanya ise 2 ölümle, ülkede
ilk can kayıplarını ilan etti.
• Dünya borsalarında ‘Kara Pazartesi’ yaşandı. Wall
Street’te borsa endekslerinin Pazartesi günü haftaya
yüzde 7’lik kayıplarla başlamasının ardından işlemler
15 dakika süreyle durdu. Londra ve Frankfurt borsaları
yüzde 7’nin üzerinde değer kaybetti.
Dünya borsalarındaki çöküş sonraki günlerde de devam
etti.
• Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün üretim kesintisini
sürdürme konusunda anlaşamaması sonrası petrol
fiyatları yüzde 30 düştü. 1991’den beri en sert düşüşün
yaşandığı bugünden sonra da virüsün doğurduğu
endişeyle petrol fiyatları düşmeye devam etti.
10 Mart 2020 Hem İran hem de
İtalya bir gündeki en yüksek can
kaybını verdi. 24 saatte İran’da
54 kişi, İtalya’da 168 kişi hayatını
kaybetti.
• Lübnan ve Fas ilk can kayıplarını
açıkladı.
• Demokratik Kongo Cumhuriyeti,
Panama ve Moğolistan da ilk
vakalarını açıkladı.
• Birleşmiş Milletler’in (BM) New
York’taki genel merkezi Kovid-19
endişesi nedeniyle ziyaretçilere
kapandı.

27 Mart 2020 İngiltere
hükümeti hastalık
ortaya çıktığında ‘sürü
bağışıklığı’ adını verdiği
bir politikayı savunmuş
ve tedbir almamaktan
yana olduğunu
açıklamıştı. Salgının
yaygınlaşmasından
sonra politikasını
değiştirmek zorunda
kalan hükümetin
başbakanı Boris
Johnson’ın testi pozitif
çıktı.
28 Mart 2020 Dünya
genelinde hayatını
kaybedenlerin sayısı 31
bin 700 olurken, virüs
bulaşan kişi sayısı 678
bin, iyileşenlerin sayısı
ise 145 bin 600 oldu.

11 Mart 2020 Dünya Sağlık Örgütü nihayet Kovid-19 salgınını
pandemi kategorisine aldı.
• Aynı gün Türkiye’den ilk vaka açıklaması geldi. Sağlık Bakanı
Dr. Fahrettin Koca, "Tanı, yüksek ateş ve öksürük şikayetinin
araştırılması sonucu konulmuştur. Virüsü Avrupa temasıyla aldığı
bilinmektedir."
• Fildişi Sahilleri, Honduras ve Bolivya da ilk vakalarını açıkladı.
Katar’da vaka sayısı bir günde 24’ten 262’ye yükseldi.
• ABD’de Kovid-19 vakası tespit edilen kişi sayısı 1000’i geçerken,
en az 30 kişi hayatını kaybetti. • Başkan Donald Trump, Kovid-19
salgını nedeniyle İngiltere hariç Avrupa ülkelerinden ABD'ye tüm
seyahatlerin 30 gün askıya alınacağını açıkladı. Amerikan Ulusal
Basketbol ligi NBA, maçları askıya aldığını duyurdu.
12 Mart 2020 Küresel çapta can kaybı sayısı 4 bin 600’ü, vaka sayısı
126 bini geçti. Çin ise yedi haftadır süren salgında ilk defa 15 yeni
vakayla günlük en düşük sayıyı açıkladı.
• Türkiye’de ortaokul ve liseler 16 Mart'tan itibaren 1 hafta eğitime
ara verdi. 23 Mart’tan itibaren eğitimlere internet ve televizyon
üzerinden evden devam edileceği bildirildi. Üniversiteler de 3 hafta
tatil edildi.

31 Mart 2020 BM Genel Sekreteri
“Kovid-19 Salgını’nın II. Dünya Savaşı’ndan
bu yana insanlığın karşı karşıya kaldı en
ciddi kriz olduğunu” söyledi.
• Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle
hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin
639'a, vaka sayısı ise 823 bin 284'e ulaştı.
• Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump
telefonda görüştü. Salgınla mücadelenin
ancak küresel dayanışma ve iş birliği
ile başarıya ulaşabileceği hususunda
mutabık kalan iki lider; salgının muhtelif
etkilerinin kontrol altına alınması için en
iyi uygulamalar ile veri ve tecrübelerin
paylaşımı noktasında gerekli adımları
atmayı kararlaştırdı.
• İran'ın Meşhed kentinde yeni doğan bir
bebekte koronavirüs tespit edildi.
• Belçika'da 12 yaşında bir kız çocuğu
koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
• Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği
Örgütü, Kovid-19 salgını nedeniyle
Avrupa şebekesindeki uçuş trafiğinin
yüzde 88 azaldığını bildirdi.
• Türkiye'nin kurduğu Gazze FilistinTürkiye Dostluk Hastanesi, İsrail ablukası
altındaki Gazze'de koronavirüs salgınıyla
mücadelede hizmet vermeye başladı.
• Yunanistan'da kamplarda kalan
sığınmacılar arasında ilk koronavirüs
vakası tespit edildi.

1 Nisan 2020 Dünya
genelinde toplam
vaka sayısı 903 bin
819'a ulaştı.
• ABD'de
koronavirüs salgını
nedeniyle hayatını
kaybedenlerin
sayısı son 24 saatte
920 artarak 4 bin
90'a yükseldi.
Ülkede virüsün
bulaştığı kişi sayısı
son 24 saatte 25 bin
23 artışla 189 bin
633'e çıktı.
• Kovid-19
ile mücadele
kapsamında sağlık
malzemelerini
taşıyan Türk Silahlı
Kuvvetlerine ait
uçaklar, İspanya’nın
başkenti Madrid
ve İtalya’nın
başkenti Roma’ya
ulaştı. NATO
Genel Sekreteri
Jens Stoltenberg
yardımlarından
dolayı Türkiye’ye
teşekkür etti.

13 Mart 2020 Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca,
Türkiye'de bir kişide daha Kovid-19 tespit
edildiğini açıkladı. Koca akşam saatlerinde üç
yeni vaka daha tespit edildiğini bildirdi. Bakan
Koca, Kovid-19 görülen beş kişinin doğrudan
birbirleriyle bağlantılı olduğunu söyledi.
• Türkiye ayrıca İran, İtalya, Güney Kore, Irak
ve Çin’in ardından, Almanya, Fransa, İspanya,
Norveç, Danimarka, Belçika Avusturya, İsveç ve
Hollanda’ya da seyahat yasağı getirdi.
Kendini karantinaya alan Kanada Başbakanı
Justin Trudeau'nun eşi Sophie Trudeau da
Kovid-19 yakalandı.
• ABD’de Başkan Trump, Beyaz Saray’da basının
karşısına geçti ve ülke genelinde acil durum
ilan etti.
14 Mart 2020 Türkiye Kovid-19 ile mücadele
kapsamında 9 Avrupa ülkesindeki Türk
vatandaşlarına ülkeye dönmeleri için 17 Mart
gece yarısına kadar süre verildiğini açıkladı.
• Fransa, kriz yönetiminde 3’üncü ve en yüksek
aşamaya geçti. Cumartesi gecesinden itibaren,
ülkede tüm bar, restoran ve eğlence mekanları
kapatıldı. Son 72 saatte ülkede vakalar ikiye
katlandı ve 4 bin 500’e yükseldi, 91 kişi ise
yaşamını yitirdi.
• Almanya Kovid-19 yayılmasını önlemek için
sınırlarını kapatma kararı aldı.
• İran’da 24 saatte 1209 Kovid-19 vakası
doğrulandı. İran’da virüsten ölenlerin sayısı 724’e
çıktı.

2 Nisan 2020 Dünya genelinde yeni
tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı
910 bini geçerken; can kaybı 46 bine,
iyileşenlerin sayısı da 193 bine ulaştı.
• TBMM Başkanı Mustafa Şentop,
44 ülkenin parlamento başkanına
koronavirüsle mücadelede tek vücut
olma yönünde mektup gönderdi.
• Kovid-19 ile mücadele kapsamında
Rusya’dan ABD'ye gönderilen ve
tıbbi ekipman taşıyan "AN-124"
tipi askeri kargo uçağı New York
Uluslararası Havalimanı JFK’ye indi.
• NATO'nun 70 yıllık tarihinde ilk
kez video konferans yoluyla Dışişleri
Bakanları Toplantısı düzenlendi.

A Y I N

3 Nisan 2020 Dünya
genelinde koronavirüs
bulaşan kişi sayısı 1 milyonu
geçerken, can kaybı 54 bini
ve iyileşenlerin sayısı 220 bini
geçti.
• İsveç merkezli sağlık şirketi
Mölnlycke, Çin'den İtalya ve
İspanya için ithal ettikleri
milyonlarca yüz maskesi ve
eldivene Fransa tarafından el
konulduğunu açıkladı.
• BM Genel Kurulu Kovid-19
salgınına karşı küresel
dayanışma ve uluslararası
işbirliğinin artırılması çağrısı
yapan ilk kararı oy birliğiyle
kabul etti.
• Almanya Başbakanı Angela
Merkel'in Kovid-19 salgınına
karşı önlem amacıyla girdiği
karantina sürecinin sona
erdiği bildirildi.
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4 Nisan 2020 Dünya
genelinde Kovid-19
vaka sayısı 1 milyon
118 bin 244’e ulaştı. 59
bin 220 kişi hayatını
kaybederken, virüse
yakalanan 229 bin 157
kişi iyileşti.
ABD’nin Maryland
eyaletinde 5 bebekte
Kovid-19 tespit edildi.

5 Nisan 2020 Dünya
genelinde Kovid-19
vaka sayısı 1 milyon
200 bini geçti. Kovid-19
nedeniyle 64 bin 747 kişi
hayatını kaybetti. Dünya
genelinde Kovid-19’dan
iyileşen kişi sayısı 250
bini aştı.
• Türk Dili Konuşan
Ülkeler İşbirliği Konseyi
(Türk Konseyi) Genel
Sekreteri Bağdat
Amreyev, Konseye
üye ülkelerin Kovid-19
karşısında birbiriyle
dayanışma sergilediğini
belirterek Türk
dünyasının salgınla
mücadelede uluslararası
toplumun geri kalanıyla
da iş birliği içinde hareket
edeceğini vurguladı.

15 Nisan 2020 Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA),
Kovid-19 salgınıyla mücadelede
kullanılmak üzere Pakistan’a 63 binin
üzerinde maske, koruyucu ekipman ve
temizlik ürünü yardımında bulundu.
• NATO Genel Sekreteri Jens
Stoltenberg, Türkiye’nin müttefiklere
en çok yardım sağlayan ülkelerden biri
olduğunu ve Türkiye’den İngiltere’ye
tıbbi malzeme ve kişisel koruma eşyası
götüren askeri uçağın ilk kez NATO’nun
tek sefer numarasını kullandığını
açıkladı.
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6 Nisan 2020 Yeni
tip koronavirüs
tedavisi gören
İngiltere Başbakanı
Boris Johnson
yoğun bakıma
alındı.
• Singapur’da
yaklaşık 20 bin
yabancı işçi
karantinaya alındı.
• Fransa Maliye
Bakanı Bruno Le
Maire, Fransa’nın
İkinci Dünya
Savaşı’ndan
beri olan en
büyük ekonomik
daralmasını bu yıl
yaşayabileceğini
açıkladı.

8 Nisan 2020
Dünya genelinde
Kovid-19
kaynaklı hayatını
kaybedenlerin
sayısı 84 bin 792,
toplam vaka
sayısı 1 milyon
462 bin 698 ve
iyileşenlerin
sayısı ise 313 bin
019 oldu.
• Cumhurbaşkanı
Sayın Recep
Tayyip Erdoğan,
Çin Devlet
Başkanı Şi
Cinping ile
telefonda
görüştü.
Görüşmede,
Kovid-19 ile
mücadelede iş
birliği konuları ve
ikili ilişkiler ele
alındı.

7 Nisan 2020 Dünya
genelinde Kovid-19
teşhisi konulduktan
sonra iyileşenlerin
sayısı 285 bini
geçti. Hayatını
kaybedenlerin sayısı
75 bin 299’a, vaka
sayısı ise 1 milyon 352
bin 287’ye ulaştı.
• Çin’de ilk defa
Kovid-19 nedeniyle
yaşamını yitiren vaka
olmadığı açıklandı.
• Norveç Sağlık
Bakanı Bent Höie,
ülkedeki Kovid-19
salgınını kontrol altına
aldıklarını bildirdi.

16 Nisan 2020 TİKA tarafından Kosova’da
koronavirüs salgınıyla mücadelede
çerçevesinde ihtiyaç sahibi bin 600 aileye
gıda yardım paketleri dağıtıldı.
• DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge,
DSÖ adına Türkiye’nin başta İngiltere, İtalya,
İspanya ve Balkan ülkelerine sağladığı
tıbbi ekipman desteği ve göstermiş olduğu
dayanışma için şükranlarını ilettiğini
açıkladı.
• Nijerya’da güvenlik güçleri Kovid-19 salgını
nedeniyle koyulan sokağa çıkma yasağına
uymayan 18 sivili öldürdü.
• Ekvador’da Kovid-19’un “merkez üssü”
olarak nitelenen ve geçen ay halkın ölen
yakınlarını sokağa bıraktığı Guayaquil’de ev
ve hastanelerden 1424 ceset toplandı.

17 Nisan 2020
Dünya genelinde
Kovid-19 bulaşan
kişi sayısı 2 milyon
200 bini aşarken,
can kaybı 145 bini,
iyileşenlerin sayısı
ise 560 bini geçti.
• Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip
Erdoğan, Japonya
Başbakanı Şinzo
Abe ile telefonda
görüşerek,
koronavirüsle
mücadelede
işbirliği ve ikili
ilişkileri ele aldı.
• Almanya Sağlık
Bakanı Jens Spahn,
Kovid-19 salgınının
Almanya’da
şimdilik yeniden
kontrol edilebilir
durumda olduğunu
söyledi.

18 Nisan 2020
Dünya genelinde
Kovid-19’in
bulaştığı kişi sayısı
1 milyon 715 bin
143 kişiye, can
kaybı 104 bin 800’e
ve iyileşenlerin
sayısı 389 bin 374’e
ulaştı.
• ABD Başkanı
Donald Trump,
aldıkları önlemlerle
milyonlarca hayat
kurtardıklarını,
yakın zaman
kadar koronavirüs
nedeniyle 100
ila 240 bin
kişinin ölmesini
beklediklerini
ancak artık 100
binin altında ölüm
olacağını tahmin
ettiklerini belirtti.

9 Nisan
2020 Dünya
genelinde
Kovid-19 vaka
sayısı 1 milyon
513 bin 358’e
ulaştı. İyileşen
kişi sayısı ise,
340 bini aştı.
• Koronavirüs
salgını ile
mücadeleye
destek amacıyla
Türkiye’nin
gönderdiği
tıbbi yardım,
Sırbistan,
Bosna Hersek,
Karadağ, Kuzey
Makedonya ve
Kosova’ya ulaştı.

21 Nisan 2020
Koronavirüs
nedeniyle
Ramazan ayında
Mekke’deki
Haremi Şerif
ve Medine’deki
Mescid-i Nebevi’de
teravih namazının
cemaatsiz
kılınacağı bildirildi.
• Pakistan
Enformasyon ve
Yayıncılık Bakanı
Firdevs Aşık Avan,
ülkesinin Kovid-19
tedavisinde
kullanılmak
üzere 9 milyon
tablet klorokini
ABD, Türkiye,
Suudi Arabistan,
İngiltere, İtalya,
Kazakistan
ve Katar’a
yollayacağını
duyurdu.

DÜNYADA KOVİD-19 GÜNLÜĞÜ
10 Nisan 2020 Dünya
genelinde Kovid-19
bulaşan kişi sayısı
1 milyon 650 bini
aşarken, can kaybı
100 bini, iyileşenlerin
sayısı ise 365 bini
geçti.
• Cumhurbaşkanı
Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ın
talimatıyla, Sağlık
Bakanlığı tarafından
hazırlanan ve Kovid-19
ile mücadelede
kullanılacak sağlık
malzemelerini
İngiltere’ye
ulaştıracak TSK’ya
ait uçak Ankara
Etimesgut’tan
havalandı.
• Türkiye Kovid-19 ile
mücadele kapsamında
Lübnan’a gıda
yardımında bulundu.

22 Nisan
2020 Türkiye
Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip
Erdoğan, Fransa
Cumhurbaşkanı
Emmanuel Macron,
Özbekistan
Cumhurbaşkanı
Şevket
Mirziyoyev, İran
Cumhurbaşkanı
Hasan Ruhani,
İtalya Başbakanı
Giuseppe Conte,
Ekvator Ginesi
Cumhurbaşkanı
Teodoro Obiang
Nguema Mbasogo
ve Somali
Cumhurbaşkanı
Muhammed
Abdullah Farmajo
ile telefonda
görüşerek,
Kovid-19 ile
mücadelede
işbirliği ve ikili
ilişkileri ele aldı.

11 Nisan 2020
Dünya genelinde
koronavirüse
yakalanan kişi sayısı
1 milyon 715 bin 143
kişiye, can kaybı 104
bin 800’e, iyileşenlerin
sayısı ise 389 bin 374’e
ulaştı.
• Futbolda 2020
Uluslararası
Şampiyonlar Kupası,
Kovid-19 salgını
nedeniyle iptal edildi.

23 Nisan 2020
DSÖ, Güney
Sudan’dan sonra
Etiyopya için de
sarı humma salgını
uyarısı yaptı.
Ülkenin Güney
eyaletinin Gurage
bölgesinde Mart
ayı başında 3 olan
şüpheli sayısının
85’e yükseldiği
belirtildi.

12 Nisan 2020
ABD’de koronavirüs
ile mücadele
kapsamında, halkın
büyük bölümünün
“evde kal” çağrısına
uyması sayesinde,
büyük şehirlerde hava
kirliliğinin yüzde 30
azaldığı belirtildi.
• Kovid-19 tedavisi
gören İngiltere
Başbakanı Boris
Johnson St. Thomas
Hastanesi’nden
taburcu edildi.
• Moskova bölgesinde
daha önce getirilen
sokağa çıkma
kısıtlamasında
“izin” uygulamasına
geçilmesi kararı alındı.

24 Nisan 2020 Dünya
genelinde Kovid-19 bulaşan
kişi sayısı 2 milyon 750 bini
aşarken, can kaybı 190 bini,
iyileşenlerin sayısı ise 760
bini geçti.
• TİKA, Kovid-19 salgını ve
Ramazan ayının başlaması
nedeniyle Arnavutluk’ta
ihtiyaç sahibi ailelere 3 bin
500 adet yardım paketi
ulaştırdı.
• TİKA Mezar-ı Şerif
Ofisi, Kovid-19 salgınıyla
mücadele kapsamında
Afganistan’a 101 bin maske
yardımında bulundu.

13 Nisan 2020 Dünya genelinde koronavirüs
nedeniyle can kaybı sayısı 115 bin 2862’ya ulaştı.
Toplam vaka sayısı ise 1 milyon 864 bini geçti.
• Koronavirüs salgınına ilişkin açıklamada
bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,
ülkesinde durumun kötüye gittiğini duyurdu.
• Pakistan Başbakanı İmran Han, borç yükü
altındaki gelişmekte olan ülke ekonomilerinin
koronavirüs salgınına karşı ilan edilen “işlerin
durdurulması” gibi uygulamalar nedeniyle zorlu
bir sürece girdiğini söyledi.

25 Nisan 2020 Türkiye’nin
Kovid-19 ile mücadele
kapsamında Kosova’ya
gönderdiği ikinci tıbbi
malzeme yardımı başkent
Priştine’ye ulaştı.
26 Nisan 2020 Barış Pınarı
Harekâtı ile terörden
temizlenen Suriye’nin
Rasulayn ve Tel Abyad
ilçelerine Türk Kızılay
tarafından Ramazan ayı
dolayısıyla gıda kolisi
dağıtılmaya başlandı.

14 Nisan 2020 Çin Devlet
Konseyi, koronavirüse
karşı geliştirilen 2
aşının daha klinik
deneylerine başlanmasını
onayladıklarını bildirdi.
• Brezilya sıtma ilacı
klorokin difosfatın
koronavirüs tedavisindeki
etkisini araştıran klinik
denemede, iki hastanın
ilacın yan etkisi nedeniyle
hayatını kaybettiğini
duyurdu.
• AB, koronavirüsle
mücadele için yıllık
bütçesinde yaklaşık 3,5
milyar avroluk artışa gitti.
• Endonezya Devlet Başkanı
Joko Widodo, ülkeye
yayılan yeni tip koronavirüs
salgınıyla mücadele
kapsamında ulusal afet
kararı aldı.

28 Nisan 2020 Türkiye’de
plazma tedavisi uygulanan
ilk Kovid-19 hastası iyileşti.
• Kovid-19’un dünya
genelinde bulaştığı kişi
sayısı 3 milyon 96 bin 708’e,
toplam can kaybı 213 bin
541’e, iyileşenlerin sayısı ise
938 bin 610’a ulaştı.
• Türk Konseyi sağlık
bakanları, Kovid-19
mücadelede işbirliğinin
güçlendirilmesine yönelik
kararlar aldı.
• Türkiye’nin Pakistan’a
Kovid-19 salgınıyla
mücadele kapsamında
göndermeyi kararlaştırdığı
koruyucu tıbbi ekipmanın
ikinci bölümü ülkeye ulaştı.

27 Nisan 2020 Yeni Zelanda
Başbakanı Jacinda Ardern,
ülkesinin Kovid-19’a karşı
verdiği savaşı “kazandığını”
duyurdu. Yayılmanın kontrol
altına alındığına karar veren
hükümet, 25 Mart’tan bu yana
uygulanan olağanüstü hal ve
zorunlu haller dışında sokağa
çıkma yasağını 27 Nisan’dan
itibaren sonlandıracağını
duyurdu.
• Kovid-19 salgınının ortaya
çıktığı Çin’de üçüncü aşı
adayının klinik denemelerine
başlandığı bildirildi.
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Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca:

“Sağlık çalışanlarımızın
gayreti ve sosyal izolasyon ile
virüse karşı mücadelemiz
hızla devam ediyor”

RÖPORTAJ
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“Teknolojik imkanlar
açısından oldukça
iyi seviyede olan
hastanelerimiz,
tecrübeli ve kendilerini
vatandaşlarımızın
sağlığına adamış, çok
kuvvetli bir sağlık
ordumuz ile Kovid-19
tedavisinde başarılı
olacağımıza dair
ümitlerimiz çok yüksek”.

T

üm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını gittikçe büyüyor.
Dünya genelinde 477.000 kişinin hayatını kaybetmesine neden
olan pandemiye karşı Türkiye, tüm kurumlarıyla titizlikle çalışmakta. Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) henüz pandemi ilan
etmeden evvel toplum sağlığı tehdidine yönelik ilk adımını Bilim
Kurulu’nu oluşturarak atmıştı. Alanında uzman ve dünya genelinde tanınan 26 bilim insanı Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın başkanlığında
her gün toplanıyordu.
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yönetilen süreçte,
tüm kurumların titiz çalışmalarıyla hayati önlemler alınıyor. Tüm tedbirler kamuoyuna açık ve net bir şekilde açıklanıyor. Peki, Türkiye'de Kovid-19 salgınına dair nasıl
adımlar atıyor? Alınan tedbirler yeterli mi? İlaç veya aşı tedavisi ne kadar süre içerisinde bulunabilinir? Tüm bu sorular ve merak uyandıran diğer konu başlıklarını
Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca cevaplıyor.
Türkiye yeni tip koronavirüs ile mücadele hususunda diğer ülkelere kıyasla çok hızlı harekete geçti. Sürecin başında ne gibi önlemler alındı?
Aralık ortasında Çin’in Wuhan kentinde, daha önce bilinmeyen ve hızlı yayılan bir
zatürre nedenli ölümler bildirilmeye başlandı. Aralık sonunda bunun yeni tip bir
koronavirüs sebepli olduğunun anlaşılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü, durumu
dünyaya ilan etti. Virüsün çok hızlı yayıldığının, insanların arasında bu virüse daha
önce bağışıklığın olmadığının ve özellikle yaşlı nüfusta hızlı ölümler gerçekleştiğinin anlaşılması üzerine Çin hızlı davranarak tedbirler almaya başladı ama yine de
hastalığın bu bölgeden çıkmasına engel olamadı. Hastalığın dünyanın çeşitli bölgelerine, dolayısıyla ülkemize yayılabilme riskinin yüksekliği nedeniyle, Sağlık Bakanlığı olarak bu konuda bilgili bilim adamlarımızdan oluşan bir Bilim Kurulu oluşturarak durum değerlendirmesi yaptık. Konu ile ilgili rehber hazırlığına başladık. Sonraki
aşamada, genişletilmiş Bilim Kurulu toplantısı yaparak ilk tedbirleri uygulamaya başladık. Çin’den gelen yolcuların termal kamera ile taranması, ihtiyaç duyulması halinde
hastaların sevk edileceği hastanelerin belirlenmesi gibi önlemler alınmaya başlandı.

A Y I N

T A R İ H İ

H A Z İ R A N

2 0 2 0

31

İlk ve öncelikli hedefimiz virüsün ülkemize girişine engel olmak; engel olunamazsa bile mümkün olduğu kadar geciktirmekti. Salgın
dünya üzerinde yayılmaya başladıkça buna karşı alınan tedbirler de
genişletildi. Yoğun dikkatimiz ve gayretlerimiz sayesinde ülkemize virüsün girişi 90 gün geciktirildi. Bundan sonraki çaba ise ülke içi
yayılımın yavaşlatılması, hastalık belirtisi taşıyanların tedavilerinin
hastanelerde yürütülmesi. Bu konuda da oldukça hazırlıklıyız. Ancak
vatandaşımızın evlerinden çıkmayarak bizim bu çabamıza destek olmasını istiyoruz.
Kovid-19 salgını ile beraber Bilim Kurulu ismini çok duyuyoruz? Nedir bu Bilim Kurulu? Kimlerden oluşur? Çalışmaları nelerdir?
Kovid-19 vakalarının Dünya Sağlık Örgütü'nce duyurulmasının ve ciddiyetinin anlaşılması üzerine Bakanlığımız, bu konuda ülkemizce alınacak tedbirlerin bilimsel bir zeminde planlanması, karşılaşılan yeni
durumlara hızlı cevap geliştirilebilmesi için bir danışma heyeti oluşturuldu. Bu danışma heyeti üniversitelerimizde görevli, konularında
tecrübeli akademisyenler ve konu ile ilgili Sağlık Bakanlığı personelinden oluşturuldu. Konuşulacak konuya göre bazen bu çekirdek kurula, konunun uzmanı hocalarımızı da davet ediyoruz. Salgın ilerledikçe, ihtiyaç alanına göre, akademisyen sayımızı ve branş çeşitliliğimizi
de arttırdık. İlk başlarda Mikrobiyoloji, Enfeksiyon ve Halk Sağlığı hocalarımızla başladığımız kurula zamanla Acil Tıp, Yoğun Bakım, Göğüs
Hastalıkları, Çocuk Hastalıkları Uzmanlarımız da katıldı. Bu çeşitlilik
sayesinde, salgınla mücadelede durumu farklı bakış açıları ile değerlendirebiliyoruz. Bilim Kurulu'nun tüm toplantılarına, yine Enfeksiyon Hastalıkları Profesörü olan Bakan Yardımcım Emine Alp Meşe
katılıyor. Bu sayede Bilim Kurulu ve Bakanlık çalışmalarının koordine olmasını sağlıyoruz. Bilim Kurulu'muz alınacak tedbirler konusunda tavsiye kararları alıyor. Biz de Bakanlık olarak, görev alanımızdaki
tedbirleri hızla alıyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın görev alanına girmeyen
bir durum varsa ilgili kuruma Kurulu'muzun kararını iletiyor ve onlardan tedbirler konusunda desteklerini istiyoruz. Bilim Kurulu'muz sık
sık toplanıyor. Aslında gelişen teknolojiden faydalanarak sürekli iletişim halindeler. Kurulumuz dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri,
yayınları sürekli takip ediyor. En güncel tedbirleri, tedavileri, teşhis
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yöntemlerini tartışıyor. Uygulanmasını
tavsiye ettiklerini Bakanlığı'mıza bildiriyor. Biz de tavsiyelerini en çabuk şekilde
yerine getirmeye gayret ediyoruz. Bilim
Kurulu'nun kararlarını düzenli olarak kamuoyuyla paylaşıyoruz.
Virüsün Avrupa’da yayılımının çok hızlı ilerlediğini izliyoruz. Italya, toplumsal olarak sıkı tedbirler almak zorunda
kaldı. Aynı şekilde Fransa, Almanya ve
Ispanya’da karantina bölgeleri oluşturuldu. Buna karşın Ingiltere, virüs yayılımına karşı ekstra bir tedbir alınmayacağını açıkladı. Virüsle mücadelede
farklı tezler ortaya çıktığını görüyoruz.
Bu noktadan hareketle Türkiye’nin virüsle mücadele tezi nedir? Türkiye’nin
pandemi sürecinde izlediği yol haritasının diğer ülkelere nazaran farklı yönleri
nelerdir?
Avrupa ülkeleri salgını başta ciddiye
almadılar. Öncelikle, riskli bölgelerden gelenleri kontrol altına almadılar.
Uçuşları kesmediler. Sınırlarını kapatmadılar. İtalya, Çin’den gelenlerin serbest dolaşımına izin vererek önce kendi ülkesinde daha sonra tüm Avrupa’da
yayılmasına neden oldu. Diğer Avrupa
ülkeleri de İtalya ve riskli bölgelerle sınırları kapatmayarak, uçuşları kesmeyerek kendi ülkelerinde salgının yayılımını kolaylaştırdılar. İngiltere öncelikle
fazladan bir tedbir alınmayacağını bildirdi; ancak durumun ciddiyetini geç
anladı. Bu ülkelerin hepsinde insanların
aynı anda hastalanması, yoğun bakıma

ihtiyaç göstermesi sebebiyle sağlık sistemleri ihtiyacı karşılayamaz hale geldi. Bu ülkeler, sokağa çıkma kısıtlaması
ilan ederek geç de olsa süreçle baş etmeye çalışıyorlar.
Türkiye ise ilk günden durumun ciddiyetini gördü. Bulaşmanın çok hızlı olduğunu takip ederek tedbirleri erkenden aldı. İlk önce yurtdışından gelen
hastaları kontrollü bir şekilde ülkeye aldı. Salgının yaygınlaşması ile riskli bölgelere yapılan uçuşları durdurdu; hastalığın görüldüğü komşuları ile kara
sınırlarını kapattı. Buralardan gelen vatandaşlarını, kuluçka süresi olan 14 gün
boyunca gözlem altında tuttu.
Biz bu salgının ülkemize geleceğini biliyorduk. Ancak burada öncelikli hedefimiz, gelişini mümkün olduğu kadar
geciktirerek hazırlanmak için vakit kazanmaktı. Sıkı tedbirlerle virüsün ülkemize girişini 90 gün geciktirdik. İlk
vakamızın teşhisi ile farklı bir aşamaya girdik. Bundan sonra hedefimiz ülke
içindeki bulaşma hızını yavaşlatmak,
riskli gruplara bulaşmanın önünü kesmek, hastalık tablosu ortaya çıkanları da tedavi etmek. Bulaşmanın hızını
azaltırsak bir anda çok sayıda vatandaşımızın hastanlanmasının da önüne geçeceğiz. Bunun için ise uygulanacak en
önemli tedbir izolasyondur. Bunu sağlamak için okullarımızda eğitime ara
verdik, insanların toplu olarak bulunduğu yerlerdeki faaliyetleri askıya al-

Ülkemizdeki bir Ar-Ge şirketi,
üniversite ve Bakanlığı'mızın ortak
çalışması ile yerli tanı kitimiz

üretildi ve bu kit sayesinde
hem daha hızlı sonuç alabilir
hale geldik hem de dışarıdan
gelecek kitlere bağımlı
olmaktan kurtulduk.
dık. Bulaşmayı hızlandırabilecek noktalara dair önlemler aldık. Başta gelen en önemli tedbirler kişisel hijyen kurallarına dikkat etme,
sosyal mesafe konulması ve evden çıkmamaktır. Bu sayede bulaşma hızı yavaşlayacak, vatandaşlarımızın aynı anda hastalanmasının
önüne geçilebilecektir. Bu sayede sağlık sistemimizin talebe cevap
vermede yaşayacağı zorlukların önüne geçebileceğiz. Biz, devlet
olarak tedbirlerimizi uyguluyoruz ama bu aşamada asıl görev vatandaşlarımıza düşmektedir.
Virüsle mücadelede ülkelerin açıkladığı destek paketlerinin içerisinde sağlık bakım hizmetlerinin de olduğunu görüyoruz. Fakat aslında dünyada destek olarak açıklanan birçok hizmetin ülkemizde sigorta kapsamında ücretsiz yapıldığını biliyoruz. Bu noktada
Türkiye’nin sağlık ve sigorta sistemini dünya ülkeleri ile kıyasladığımızda karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor?
Birçok ülke kendi sigorta kapsamlarının dışında kalan salgın durumu için vatandaşlarının tedavisini sağlamak için ek mali destek
programları açıklamak zorunda kaldı. Çünkü bazı ülkelerin vatandaşları bu sebeple teşhis ve tedavi imkanlarına erişemiyorlardı. Ülkemiz ise Sayın Cumhurbaşkanı'mızın desteklediği ve liderliğini
yaptığı sosyal devlet ilkesi ile AK Parti hükümetleri zamanında geniş kapsamlı Genel Sağlık Sigortası'nı oluşturdu. Bu sayede vatandaşlarının sağlık konusundaki ihtiyaçlarını karşılayan bir sigortacılık
yapısı oldu. Özellikle afet ve salgın durumları gibi beklenmeyen durumlarda vatandaşına sağlık güvencesi sormadan sağlık hizmeti sunan bir sağlık sistemi inşa edildi. Dünyanın pek çok ülkesinde mevcut olmayan kapsamda bir sağlık güvencemiz var.
Kovid-19 salgını sürecinde çok şeffaf bir süreç yürütüyorsunuz. Izlediğiniz şeffaflık ilkesini bize anlatır mısınız?
Aslında çok detaylı anlatılacak bir şey değil. Biz, bildiklerimizi vatandaşlarımızla vakit geçirmeden paylaşıyoruz. Bu süreç, vatandaşımızın desteği olmadan başarı ile çıkılabilecek bir süreç değil. Vatandaşımızın bu süreçte gelişen ve gelişebilecek tüm gelişmeleri bilmesi
önceliğimiz. Bu sebeple bildiklerimizin tümünü vakit geçirmeden
paylaşıyoruz. Bu, bazen gecenin ilerleyen saatlerinde bir paylaşı-
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Yerli ve milli olarak üretilen test
kitleri ile ilgili bilgi verebilir
misiniz?
Hastalığın ilk günlerinden itibaren
teşhis imkanları için dünyadaki çalışmaları takip ettik. İlk önce ithal kitler
ile çalışmalarımızı yürüttük. Ülkemizdeki bir Ar-Ge şirketi, üniversite ve Bakanlığı'mızın ortak çalışması
ile yerli tanı kitimizi ürettik. Bu kitle
hem daha hızlı sonuç alabilir hale geldik hem de dışarıdan gelecek kitlere
bağımlı olmaktan kurtulduk. Bu kit
sayesinde olan talep nedeniyle hem
ihtiyaç halindeki ülkelere hibede bulunabildik, hem de satın almak isteyen ülkelere satış gerçekleştirdik.
Elimizdeki mevcut kit üzerinde iyileştirme çalışmalarımız halen devam
ediyor. Daha hızlı ve daha yüksek hassasiyete sahip kit geliştirme çalışmalarımız sürüyor.

mı gerektirse de bunu yapmaya dikkat
ediyorum.
Dünyada virüsün özellikle 60 yaş üstü ve arka planda başka sağlık sorunları olan kitleler üzerinde ölüm riskinin yüksek olduğunu görüyoruz. Batı’da
yaşlı nüfusun önemsenmediği, onlar
için ilave tedbirler alınmadığı ve ölüme
terkedildiği gibi bir görünüm var. Türkiye yaşlı nüfus için nasıl önlemler alıyor
ve dünyaya kıyasla Türkiye’de yaşayan
yaşlı nüfus daha şanslı diyebilir miyiz?
Avrupa ülkelerinde yaşlı nüfusun oranı bizim nüfusumuza kıyasla daha fazla. Bu kişilerde ilerleyen yaşa paralel
olarak kronik hastalıklar da daha sık
görülüyor. İleri yaştakilerde ve ileri yaş
şart olmasa da kronik hastalığı mevcut
olanlarda Kovid-19 hastalığı daha ağır
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Son yıllarda
açmış olduğumuz
şehir hastaneleri
sayesinde yatak
sayımızda büyük
atılım yaptık.
Yoğun bakım yatak
sayısında OECD
ülke ortalamasının
üstündeyiz.
Ayrıca teknolojik
imkanlar açısından
da oldukça iyi
seviyedeyiz.

seyrediyor ve ölüm oranı maalesef daha yüksek oluyor. Batı’da yaşlıların önemsenmediği çok doğru bir ifade değil. Ancak bu kadar çok sayıdaki yaşlıya sağlık hizmeti sunmada sistemlerinin yetersiz kalması sebebiyle, maalesef kurtulma şansı
daha yüksek genç hastalara tedavi önceliği verilmesi böyle bir tabloya yol açıyor.
Bu, hekimler için maalesef vicdanları çok zorlayan bir tercih. Elinizdeki yetersiz imkanların kullanımı için tercih yapma zorunluluğu çok sıkıntılı bir süreç. Ülkemizde
bu tablonun ortaya çıkmasına engel olmak için gereken tedbirleri almaya çalışıyoruz. Sosyal izolasyon ile evinde kal çağrısı ile bulaşma hızını düşük tutarak sağlık sisteminin Avrupa ülkelerinde yaşanan darboğazdan uzak tutulmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ülkemiz, nüfus başına düşen yoğun bakım yatağı sayısı bakımından
Avrupa ülkelerinin çoğundan daha iyi durumda. Ama yine de sınırsız bir kapasitemiz yok. Bu nedenle vatandaşlarımızın kendilerini izole etmeleri çok önemli. 65 yaş
üzeri büyüklerimize getirdiğimiz sokağa çıkma kısıtlaması tamamen onların sağlıklarını korumak adına alınan bir tedbir. Bu tedbire uyarlarsa hastalıktan kendilerini koruyabilirler.
Türkiye’de Kovid-19 ile mücadelede hastane altyapısı, yoğun bakım üniteleri ve
solunum cihazları yeterli mi? Ülkemizde nerelerde tanı merkezleri var?
Son yıllarda açmış olduğumuz şehir hastaneleri sayesinde yatak sayımızda büyük
atılım yaptık. Yoğun bakım yatak sayısında OECD ülke ortalamasının üstündeyiz.
Ayrıca teknolojik imkanlar açısından da oldukça iyi seviyedeyiz. Tecrübeli ve kendilerini vatandaşlarımızın sağlığına adamış çok kuvvetli bir sağlık ordumuz var. Hastanelerimiz sağlık teknolojileri açısından dünyadaki ileri teknolojilerin hepsine sahip. Bu sayede Kovid-19 hastalığının tedavisinde başarılı olacağına dair ümitlerimiz
çok yüksek. Her geçen gün tanı koyabildiğimiz merkez sayısını arttırıyoruz. Büyük
şehirlerimizin hepsinde tanı koyabilir durumdayız. Ayrıca hastanelerimize dağıtmaya başladığımız diğer bir tanı yöntemiyle orta ve büyük ölçekli bütün hastanelerimiz tanı koyabilir hale geldi.
Kovid-19 virüsü için ilaç veya aşı tedavisi sizce ne kadar süre içerisinde bulunabilinir?
Bunun için tarih vermek çok zor. Tedavi için çeşitli ilaçlar ve bunların kombinasyonları deneniyor. Henüz yeni tip Kovid-19'a doğrudan etki eden bir ilaç yok. Bunun için
çeşitli moleküller deneniyor ama hala net bir başarı kazanmış ilaç yok. Aşı için de
araştırmalar devam ediyor. Ancak aşılar sağlıklı kişiler üzerinde uygulanacağı için
denemelerinde daha temkinli olmak gerekiyor. Sağlıklı kişilere vereceğiniz bir aşının, risklerden tercihen arındırılmış olması istenir. Bu ise daha uzun araştırmaları
gerektirebilir. Özetle mevcut salgın toplum içinde sönmeden bu tür bir aşının bulunması ve uygulanması zor görünüyor. Bu sebeple en iyi çare korunmak, koruyucu
önlemlere riayet etmek.
Dünyada yaygın olarak görülen salgın hastalıklardan influenza ve hepatit türevleri ile Kovid-19 salgınını karşılaştırdığınızda ne gibi farklılıklardan söz edilebilir?
İnfluenza, yani grip virüsleri insanların büyük bir kısmının bağışıklık geliştirdiği, virüsün her sene yapısını değiştirmesine rağmen çapraz bağışıklık sebebiyle ve kendi
yapısı sebebiyle çok hızlı bulaşma yapmadığı virüsler. İnfluenza toplum içinde çok
sayıda ölüme yol açsa da bu zamana yayıldığı için sağlık sistemlerini zorlamayan
salgın yapıyor. Hepatitler ise hijyen kurallarına dikkat edildiği sürece salgın yapmayan virüsler. Kan ve vücut salgıları ile bulaşan hepatitler salgın yapmaktan uzaklar,
ancak kirli su veya gıda ile bulaşan hepatitler salgın yapma kapasitesine sahipler.
Ancak bu tip hepatitler de çok yerel kalmakta, toplumun genel sağlığını etkilemekten uzak hastalıklardır.
Ölüm oranlarında kritik eşik diye tanımlanabilecek bir kırılma noktası var mı?
Ülkelerden çok farklı oranlar geldiği için bu konuda bir şey söylemek çok zor. Hiç
bir can kaybı bizim için kolay kolay kabul edilebilir nitelikte değil. Ama maalesef ki
bu hastalık can kayıplarına sebep oluyor. Biz bunu asgari seviyede tutabilmek için
tedbirler alıyoruz.

Büyükşehirlerimizin hepsinde
tanı koyabilir durumdayız. Ayrıca
hastanelerimize dağıtmaya
başladığımız diğer bir tanı yöntemiyle

orta ve büyük ölçekli bütün
hastanelerimiz tanı koyabilir
hale geldi.

Tüm dünya ile beraber Kovid-19 ile ilgili gelişmeleri internet ortamından takip ediyoruz. Bu tarz kriz anlarında dezenformasyonunun
önemli olumsuz sonuçları olabiliyor. Bu konuda alınan önemler nelerdir, teyitli bilgiyi nasıl sağlamamız gerekiyor?
Maalesef bu son dönemlerde böyle yayınların ve sosyal medya paylaşımları ile çok karşılaştık. Toplumu paniğe sürükleme amacı güden, devlete güveni sarsmayı hedefleyen paylaşımlar bizi hem çok
üzmekte hem de gereksiz bir şekilde mesaimizi almakta. Ben bizzat
sık sık açıklamalar yapıyorum. Biraz önce de söylediğim gibi şeffaflığı ilk günden beri koruduk; korumaya da devam edeceğiz. Bildiklerimizi vakit kaybetmeden paylaşıyoruz. Bilgilendirme toplantılarında
defalarca ifade ettiğim gibi resmi kaynaklar dışında size gelen bilgilerin doğruluğunu mutlaka sorgulayın. Bilgileri resmi kaynaklardan
veya kabul gören medya organlarından edinin. Hele ki doğruluğundan emin olmadığınız bilgiyi siz de paylaşarak vebal altına girmeyin.
Bakanlığı'mızın internet sitesinde bilgilendirmeler sık sık yapılmakta.
İstatistiklerimizi de paylaşmaya başladık.
Kovid-19 ile mücadelemiz ne kadar süre devam edecek?
Takvim vermek çok zor. Virüs toplum içinden silininceye kadar mücadelemiz sürecek.
Bu süreci atlattıktan sonra sizce nasıl bir dünyaya uyanacağız? Hangi
alışkanlıklar değişebilir?
Bu dönem, herkesin kendini ve yaşadığı dünyayı sorgulamaya fırsat bulduğu bir dönem oldu. İlk başta sağlığımızın kıymetini anladık.
Sonra temizliğin ne kadar önemli olduğunu kavradık. Değil gözle görmek, mikroskoplarla bile zor görülen bir varlığın insanlığı tehdit edebildiğini gördük. Bu tecrübeler hepimizin davranışını, sevdikleri ile
olan ilişkisini, hayatı yaşayışını değiştirecektir mutlaka.

Vaka ve ölüm haberi verdiğinizde sizin
iç dünyanız bundan nasıl etkileniyor?
Bir doktor olarak bu günleri siz nasıl yorumluyorsunuz?
Artan her vaka ve can kaybı rakam hanesi beni çok üzüyor. Bu aşamada, her kaybı nasıl önleyebilirdik diye düşünüyorum.
Başta insan ve vatandaşlarının sağlığından sorumlu bakan olarak her kayıp benden de bir parça kopartıyor. Olaya hekim
gözüyle bakınca bu kazanacağımız bir savaş. Şimdiye kadar insanlık çok daha donanımsızken büyük salgınlar ve afetlerden kurtuldu ve bugünlere geldi. Allah’ın
takdiri olan kıyamete kadar da bunun devam edeceğine imanımız var. Bunu da atlatacağız ama hekim olarak kaybı en az
seviyede tutmak için elimizden geleni, bazen de daha fazlasını yapacağımızı biliyorum.
Bu süreçte Twitter’ı etkili kullanıyorsunuz. Sosyal medyanın salgın sürecindeki
yaptırım gücünü nasıl değerlendiriyorsunuz?
Biz bu bakımdan çok şanslıyız. Sosyal
medya imkanları sayesinde, vatandaşlarıma birebir dokunma şansım var. Onların
da bu mecradan bana bazı mesajları iletebilme şansı var. Bu şekilde bir iletişim kurabilmekten çok memnunum. Vakit buldukça Twitter ve diğer sosyal medyada
paylaşımlarımın altına bırakılan yorumları
okuyorum. Takdirler, çalışma azmimi arttırıp bana enerji veriyor; tenkitler, ise düzeltebileceğimiz noktalar hakkında önemli
katkılar sağlıyor. Bu açıdan bakınca sosyal

medya, gerçek demokrasi adına önemli bir
fırsat. Benim gibi, idareciler ile vatandaşın
zaman ve mekana bağlı olmaksızın meramını birbirlerine anlatabildikleri bir imkan.
Başlattığınız alkış kampanyası büyük yankı uyandırdı. Bu kampanya tüm sağlık çalışanlarının motivasyonunu olumlu yönde
etkiledi. Aldığınız geri dönüşleri ve yorumları nasıl değerlendiriyorsunuz?
Alkış kampanyasına davet ettiğimde vatandaşımızın buna katılımında en ufak bir
şüphem yoktu. Arada karşılaştığımız bazı olaylar sağlık çalışanlarımızın çalışma
şevklerinde geçici bir azalmaya yol açsa da
ülkemizin sağlık ordusu milleti için kendi
canını riske edip can kurtarmanın çabasını
her zaman göstermiştir; gösterecektir. Vatandaşımız doktoruna, hemşiresine, sağlık
çalışanlarının tümüne hep sahip çıkmıştır. Alkış davetime de vatandaşlarımız tüm
yurtta icabet etmişlerdir. Buradan tüm vatandaşlarımıza sağlık ordumuz adına teşekkür ediyorum.
Sizce Kovid-19 salgını bize ve dünyaya neler öğretti?
Artık bazı hırslarımızı bir kenara bırakmamız gerektiğini dünyaca görmemiz lazım.
Asıl zenginliğin para değil, bu kadar paramıza rağmen satın alamadığımız sağlığın
ve sevdiğimiz insanların olduğunu anlamamız gerekiyor. Umarım dünya bundan
ders almıştır. Artık kısmi bir zenginliğin anlamı olmadığını, bir taraftaki en ufak bir rahatsızlığın dünyanın tamamını tehdit edebildiğini öğrenmiş olmamız lazım.

A Y I N

T A R İ H İ

H A Z İ R A N

2 0 2 0

35

Ö Z E L

DOSYA KONUS U

D O S Y A

K O V İ D - 1 9

Sosyal
mesafeyi
koruyun!

Kovid-19 virüsüne
karşı temel sağlık
önlemlerini alarak ve
hijyen kurallarını tam
alamıyla uygulayarak
korunmamız mümkün.

Yaşlılara
yardımcı
olun!

Kovid-19
Enfeksiyonundan
Korunmak için Yapılması
Gerekenler Nelerdir?

Y

eni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında
solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar
sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür. Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri
ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan
başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine
ve diğer dünya ülkelerine yayılmıştır. Koronavirüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden
olabilecek büyük bir virüs ailesidir. İnsanlarda, birkaç koronavirüsün soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir. Yeni Koronavirüs Hastalığına SAR-CoV-2 virüsü neden olur.

Belirtileri Nelerdir?
Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş,
öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.

Nasıl Bulaşır?
Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum
parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir.

DOSYA
ANALİZ

36

ayintarihi.com

Kovid-19 enfeksiyonu ile ilgili şimdiye kadar edinilen bilgiler, bazı insanların daha fazla hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğunu göstermiştir.
• Vakaların yüzde 80'i hastalığı hafif geçirmektedir.
• Vakaların %20’si hastane koşullarında tedavi edilmektedir.

BAŞ AĞRISI

Temizliğe
özen
gösterin!

ATEŞ
HALSİZLİK

BURUN AKINTISI

KOKU ALAMAMA
ÖKSÜRÜK

BOĞAZ AĞRISI

Belirtiler
taşıyorsanız
hemen bir
uzmana
başvurun!
• Hastalık, genellikle 60 yaş ve üzerindeki kişileri daha fazla etkilemektedir.
Hastalıktan En Çok Etkilenen Kişiler:
• 60 yaş üstü olanlar
• Ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar:
• Kalp hastalığı
• Hipertansiyon
• Diyabet
• Kronik Solunum yolu hastalığı
• Kanser gibi
• Sağlık Çalışanları

Yeni Koronavirüs tanısı
için gerekli moleküler
testler ülkemizde
mevcuttur. Tanı testi
sadece Halk Sağlığı Genel
Müdürlüğü Ulusal Viroloji
Referans Laboratuvarında
ve belirlenmiş Halk Sağlığı
Laboratuvarlarında
yapılmaktadır.

Çocuklar Risk Altında Mı?
Çocuklarda hastalık nadir ve hafif görünmektedir. Çocuklarda şimdiye kadar ölüm görülmemiştir.

Hamileler Risk Altında Mı?
Kovid-19 enfeksiyonu gelişen gebe kadınlarda hastalığın ciddiyeti
konusunda sınırlı bilimsel kanıt vardır. Bununla birlikte mevcut kanıtlar Kovid-19 enfeksiyonu sonrası hamile kadınlar arasındaki hastalık şiddetinin, hamile olmayan yetişkin Kovid-19 vakalarına benzer
olduğunu ve hamilelik sırasında Kovid-19 ile enfeksiyonun fetüste
olumsuz bir etkisi olduğunu gösteren hiçbir veri olmadığını göstermektedir. Şu ana kadar Kovid-19'un hamilelik sırasında anneden bebeğe bulaştığına dair de bir kanıt bulunmamaktadır.

Tanı Nasıl Konur?
Yeni Koronavirüs tanısı için gerekli testler ülkemizde mevcuttur. Tanı testi sadece Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans
Laboratuvarında ve belirlenmiş Halk Sağlığı Laboratuvarlarında yapılmaktadır.

Korunma Yolları Nelerdir?
Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak
için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs Hastalığı (Kovid-19) için
de geçerlidir. Bunlar;

Evde
kalın!

• El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve
suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik
veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun
yeterlidir.
• Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.
• Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta
bulunulmalı).
• Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir
• Hastaların yoğun olarak bulunması
nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda
diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.
• Öksürme veya hapşırma sırasında
burun ve ağız tek kullanımlık kağıt
mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin
bulunmadığı durumlarda ise dirsek
içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık
yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.
• Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri
yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.
• Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve
hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.
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Türkiye’nin Kovid-19
Salgınıyla Mücadelesi
Türkiye, Kovid-19 salgını sürecini
büyük bir özveri ve başarı ile yönetmektedir.
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Koronavirüs salgını
sürecini uzman şekilde
yönetebilmek ve
bilgi kirliliğine engel
olmak amacıyla 10
Ocak tarihinde Bilim
Kurulu oluşturuldu.
Kurul, her gün
toplanıp konuya dair
araştırma ve önerilerini
Sağlık Bakanlığı’na
sunmaktadır.
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T

ürkiye koronavirüse karşı ilk andan beri gerek virüsün ülkeye girmeden öncesi gerekse girdikten sonrası için, başkanlık sisteminin
de büyük katkısıyla ve sağlık bakanlığının yoğun çalışmalarıyla beraber, bakanlıklar ve kamu kurumlarının işbirliğiyle birçok önlem
alınmaktadır. Türkiye, Kovid-19 salgını sürecini büyük bir özveri ve
başarı ile yönetmektedir. Devletimizin tüm yetkili kurumları, koordine bir şekilde ve hiç vakit kaybetmeden süreç ile ilgili harekete geçmiştir. Salgın
süreci kontrol altında yönetilerek vatandaşlarımızın sağlığı korunmaktadır. Sağlık
sistemimiz için yapılan yatırımlar, nitelikli sağlık personellerimiz ve hastaneleri gibi
bünyesinde birçok imkanı barındıran sağlık kurumlarımız sayesinde dünyada örnek
gösterilecek bir mücadele vermekteyiz.
6 Ocak 2020 tarihinde, Sağlık Bakanlığı bünyesinde koronavirüse dair bir operasyon
merkezi oluşturuldu. 15 kişinin görev yaptığı operasyon merkezinde koronavirüs ile
ilgili dünyadaki tüm gelişmeler anlık takip edilmeye başlandı. Koronavirüs salgını
sürecini uzman şekilde yönetebilmek ve bilgi kirliliğine engel olmak amacıyla 10
Ocak tarihinde Bilim Kurulu oluşturuldu. Kurul, her gün toplanıp konuya dair araştırma ve önerilerini Sağlık Bakanlığı’na sunmaktadır.
Türkiye, vatandaşlarımızın doğru bilgiye ulaşabilmesi adına süreci tamamen şeffaf yürütme gayretinde bulundu. Salgına dair bilgileri içeren ‘2019-nCoV Hastalığı
Rehberi’’nin ilk versiyonu hazırlandı. Bu rehber, enfeksiyona ilişkin genel bilgiler,
vaka tanımı ve vaka yönetimi, enfeksiyon kontrolü ve izolasyon, hasta bakımı ve tedavisi, vaka görülen ülkelere gidecek kişilerin yapması gerekenler bölümlerinden
oluşmaktadır.
Bilim Kurulu, 28 Ocak 2020 tarihinde toplantı yaparak “2019 nCoV Hastalığı
Rehberi”ni güncelledi; sıkça sorulan sorular ve cevapları hazırlandı.

6 Ocak 2020 tarihinde, Sağlık Bakanlığı
bünyesinde koronavirüse dair bir
operasyon merkezi oluşturuldu.
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15 kişinin görev yaptığı
operasyon merkezinde
koronavirüs ile ilgili dünyadaki
tüm gelişmeler anlık takip
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Dikimevi
Müdürlüklerince
haftada toplam
1 milyon maske
üretildiği
açıklandı.

Milli Eğitim
Bakanlığı
meslek liselerine
ek olarak halk
eğitim merkezleri
ve olgunlaşma
enstitülerinin de
tıbbi malzeme
üretimine
odaklandıklarını
ve İstanbul’da
aylık maske üretim
kapasitesinin 5
milyona, Türkiye
genelinde de 10
milyona ulaştığını
açıkladı.
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Salgının hızla yayıldığı dönemde havaalanlarında önlemler artırıldı. 24 Ocak
2020 tarihinde Çin’den gelen tüm yolcuların termal kamera ile taranmaya başlandı.
Ardından zorunlu olmadıkça Çin’e seyahat edilmemesi, Çin’e seyahat edilmesi
durumunda da salgının yoğun olduğu
yerlerden uzak durulması duyuruları 27
Ocak tarihinde yapıldı. 29 Ocak tarihinde “riskli bölgelerden gelen uçuşlarda
alınması gereken önlemler” içerikli yazı
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel
Müdürlüğü’ne gönderildi. 1 Şubat tarihinde Çin’den tahliye edilen vatandaşlarımızı taşıyan uçaktaki yolcu ve mürettebat, teknik ekip ve sağlık personelinden
oluşan toplam 61 kişi Ankara’ya getirilerek, Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi’nde
karantina altına alındı.
Türkiye, 3 Şubat 2020 tarihi itibariyle
Çin’den gelen tüm uçuşları durdurma
kararı aldı. Ardından Çin, Tayland, Japonya, Malezya, Singapur, Hong Kong,
Güney Kore gibi uzak doğu ülkelerinden
gelen tüm yolcular termal kamera ile
taranmaya başlandı. 7 Şubat tarihinde
Çin’den yapılan tüm hayvan ithalatı geçici süre ile durduruldu. Salgının İran ve
İtalya’da da hızla yayılması üzerine 29
Şubat tarihinde İtalya, Irak, İran ve Güney Kore ile yapılan tüm gidiş-geliş yolcu
uçuşları durduruldu. THY’ye ait Tahran
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Cumhurbaşkanı
Sayın Recep Tayyip
Erdoğan başkanlığında
Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi'nde koronavirüs
toplantısı düzenlendi.

uçağının Ankara’ya inişi planlandı. Uçakta bulunan 132 Türk yolcu ve mürettebat
ilk kontrolleri ve karantina süreçleri için
Dr. Zekai Tahir Burak Hastanesi’ne nakledildi. Yine aynı şekilde, umre ziyaretinde bulunan vatandaşlarımız için alınacak tedbirler kamuoyu ile paylaşıldı ve
“14 Gün” uygulamasına dikkat edilmesi
çağrısı yapıldı.

Koronavirüs salgınına
karşı ekonomik önlemler
içeren kanun teklifi,
TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonu’nda kabul
edildi. Buna bağlı olarak
açıklanan “Ekonomik
İstikrar Kalkanı
Destek Paketi” sayın
Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan
tarafından duyuruldu.
Pakette, herhangi bir
ön şart aranmaksızın
başvuran ve ihtiyaç
sahibi olduğu tespit
edilenlere 1000’er TL
yardım yapılacağı;
gecikmeye giren
kredilerin takip
süresinin 90 günden
180 güne çıkarıldığı
açıklandı.

11 Mart’ta ilk vakanın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulmasının
ardından derhal okulların eğitimine 16
Mart itibariyle ara verildi. Üniversitelerde bu yıl bahar döneminde yüz yüze ders
yapılmayacağı, derslerin uzaktan eğitim,
açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürüleceği kararlaştırıldı. Bilgi ve kaynağa
ulaşmak için gerek dünyadan gerekse
Türkiye’den online kütüphane ve arşivler okurların kullanımına açıldı. 380 bin
üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade
edilecek ücret alınmayacaktır. Türkiye’de
uzaktan eğitim çalışmaları üç ayrı televizyon kanalı ve EBA üzerinden yürütülüyor. İlkokul, ortaokul ve liseler için ayrı
ayrı açılan televizyon kanallarında ders
yayınları akşama kadar sürüyor. Üniversitelerin ULAKNET/İnternet erişimleri ve
uzaktan eğitim hizmetleri için gerekli ek
kapasite TÜBİTAK tarafından sağlandı.
12 Mart tarihinde Cumhurbaşkanı Sayın
Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde koronavirüs toplantısı düzenlendi. Toplantıda,

16 MART 2020
Okulların
eğitimine ara
verildi.

Tüm dünyanın solunum cihazı sıkıntısı
çektiği dönemde Türkiye,

6 NİSAN 2020

"İmmün Plazma" tedavisinin devreye
alındığı açıklandı.

salgınla mücadelede yeni ve kapsamlı önlemler almaya yönelik kararlar alındı.
Türkiye Futbol Federasyonu, koronavirüse karşı alınan tedbirler çerçevesinde Nisan ayı sonuna kadar yapılacak tüm spor müsabakalarının seyircisiz oynanmasına karar verildiğini açıkladı. 60 yaş üzeri
ve 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı getirilirken, Kültür ve Turizm
Bakanlığı bünyesinde bütün sanatsal etkinlikler ertelendi. Yurt dışından gelen bütün yolcular için 14 günlük zorunlu karantina uygulaması başlatıldı. Ayrıca kamuya açık bütün alanlara (kuaför, lokanta, kafe,
masaj salonu vb.) geçici süreli kapatma kararı verildi.
Tüm dünyanın solunum cihazı sıkıntısı çektiği dönemde Türkiye, 31
Mart tarihinde koronavirüs ile mücadele kapsamında geliştirilen yerli solunum cihazının ilk deneme prototipini kamuoyuna sundu. Ayrıca
bir ilaç firması, kendi ürünleri arasında yer alan ve yapılan araştırmalarda koronavirüse karşı olumlu netice verebildiği gözlemlenen bir
ilacının ilk parti üretimini gerçekleştirerek Sağlık Bakanlığı’na teslim
etti. 6 Nisan tarihinde Kovid-19 ile mücadelede "İmmün Plazma" tedavisinin devreye alındığı açıklandı. 14 Nisan’a gelindiğinde, Erciyes
Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi Müdürlüğü koronavirüsün tüm gen haritasının çıkarıldığını açıkladı.
Ülkelerin maske tedariği ve dezenfektan yetersizliği ile mücadele ettiği zamanda Türkiye’de Dikimevi Müdürlüklerince haftada toplam 1
milyon maske, 5 bin tulum, İlaç Fabrikası Müdürlüğünce de haftada 5
bin litre alkol bazlı dezenfektan üretildiği açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı meslek liselerine ek olarak halk eğitim merkezleri ve olgunlaşma enstitülerinin de tıbbi malzeme üretimine odaklandıklarını ve
İstanbul’da aylık maske üretim kapasitesinin 5 milyona, Türkiye genelinde de 10 milyona ulaştığını açıkladı.
Koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemler içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Buna bağlı
olarak açıklanan “Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi” sayın

31 Mart tarihinde koronavirüs
ile mücadele kapsamında
geliştirilen yerli solunum
cihazının ilk deneme prototipini
kamuoyuna sundu.
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Pakette,
herhangi bir ön şart aranmaksızın başvuran ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit
edilenlere 1000’er TL yardım yapılacağı; gecikmeye giren kredilerin takip
süresinin 90 günden 180 güne çıkarıldığı; Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan
firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerinin asgari 3 ay
öteleneceği ve gerektiğinde bunlara
ilave finansman desteği sağlanacağı;
Esnaf ve sanatkarların Halkbank’a olan
kredi borçlarının Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemelerinin 3 ay
süreyle ve faizsiz olarak erteleneceği
ve bunlara benzer pek çok tedbirin yer
aldığı açıklandı.
Türkiye, diğer ülkedeki vatandaşlarını getirerek tedavi uygulayabilmek
amacıyla THY aracılığıyla seferler düzenlemeye başladı. Kovid-19 salgını
önlemleri kapsamında Pakistan'dan
Türkiye'ye dönemeyen vatandaşlar için
22 Nisan Çarşamba günü Türk Hava
Yollarının özel sefer düzenleyeceği duyuruldu. 59 ülkeden başlatılan tahliye
operasyonu kapsamında, Kuveyt'te
çalışan 349 Türk işçisini taşıyan uçak
Antalya Havalimanı'na indi. Libya'dan
Türkiye'ye getirilen 62 Türk vatandaşı,
Kovid-19 tedbirleri kapsamında Çorlu'daki öğrenci yurdunda 14 günlük

karantinaya alındı. Kovid-19 tedbirleri
kapsamında, Londra'dan getirilen 262
Türk vatandaşı, Çankırı'daki Kredi ve
Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurduna
yerleştirildi.
Kovid-19
tedbirleri
kapsamında,
Ukrayna'dan yurda getirilen 1'i bebek
142 Türk vatandaşı, Rize'de Kredi ve
Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurduna yerleştirildi. Kovid-19 tedbirleri
kapsamında Irak'tan Kayseri'ye getirilen 32 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurduna yerleştirildi.
Belçika’dan getirilen 245 Türk vatandaşı Gümüşhane’de karantinaya alındı.
Ardından sırasıyla Ukrayna, Bangladeş, Çekya, Kosova, Bahreyn, Pakistan,
Kuzey Makedonya, Rusya, Afganistan,
Kuveyt, Sudan, Hollanda, Suudi Arabistan, Karadağ, Almanya, Kanada,
İspanya, Ürdün, İsviçre, Azerbaycan,
Katar’da bulunan Türk vatandaşları ülkemize getirilerek KYK yurtlarında 14
gün boyunca karantinaya alındı.
Bugüne gelindiğinde, büyükşehirler
arası seyahat yasağı, yeni pandemi ve
sahra hastaneleri ve plazma tedavisi
gibi birçok çalışma için hızlıca adım
atılmış, hastalığın ve hastalığın getireceği ekonomik zorluğun her koldan
önüne geçilmeye çalışılmıştır. Devletimiz, mücadelesine salgının sonuna
kadar kararlılıkla devam edecektir.
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Türkiye'nin

Uluslararası Yardımları
abd
Türkiye’nin yardım eli toplam vaka sayısının 1
milyonu, ölen sayısının da 57 bini aştığı Amerika
Birleşik Devletleri’ne uzanmıştır. Bu doğrultuda
ABD’ye 500 bin maske, 400 bin önlük, 2 bin litre
dezenfektan, 500 yüz koruyucu ve 400 N95 tipi
maske ile 1500 koruyucu gözlük gönderilmiştir.

kıbrıs
Türkiye aynı şekilde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne de yardımlarını ulaştırmaktadır. Yardımlar kapsamında KKTC’ye
20.000 tıbbi maske, 100 adet kişisel koruyucu elbise, 3000
adet N95 maske, 100 adet koruyucu gözlük gönderilmiştir. Ayrıca Türkiye Kızılay Derneği, 30.000 adet 3 katlı cerrahi maske,
30.000 adet pudrasız vinil eldiven, 3.000 adet N149 maske, 300
adet koruyucu tulum, 300 adet koruyucu gözlük gönderileceği
taahhüt edilmiştir.

iran

italya

İran da yardım eli uzanan ülkelerden birisidir.
Türkiye ile İran İslam Cumhuriyeti arasında
sağlık alanında hibe yapılmasına dair anlaşma
doğrultusunda 1000 tanı kiti, 4.715 tulum, 20
bin önlük, 2.004 önlük, 4 bin N95 maske ve 78
bin üç katlı maske hibe edilmiştir.

Koronavirüs ile mücadelede zor dönemler yaşayan İtalya da
bu süreçte yalnız bırakılmamıştır. Bu kapsamda Türkiye Kızılay Derneğince İtalya için yapılacağı taahhüt edilen yardımlar
100.000 adet 3 katlı cerrahi maske, 100.000 adet pudrasız vinil
eldiven, 20.000 adet N149 maske, 1.500 adet koruyucu tulum,
1.500 adet koruyucu gözlük olarak belirlenmiştir.

ispanya

DÜNYA
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İspanya, salgın sürecinde zorluk yaşayan ülkelerden bir diğeridir. Türkiye
İspanya’ya maske, kıyafet ve antibakteriyel sıvı gibi binlerce tıbbi yardım malzemesi gönderdi.

Türkiye, koronavirüs salgını mücadelesini en başından itibaren ciddi bir
şekilde yürütmektedir. Üstelik yalnızca kendi vatandaşları değil tüm dünya
vatandaşlarının sağlığı için de yardımlarına hız kesmeden devam etmekte ve
salgınla mücadele hususunda birçok ülkeye destek vermektedir. Bu destekler
çerçevesinde pek çok tıbbi ekipman ihtiyaç duyan ülkeler ile buluşturulmuştur.
Gönderilen tıbbi ekipmanlar içerisinde yüz koruyucu maske, N95 tipi maske,
önlük, dezenfektan ve koruyucu gözlük yer almaktadır.

Türkiye'nin gönderdiği tıbbi
yardım, Balkan ülkeleri
Sırbistan, Bosna Hersek,
Karadağ, Kuzey Makedonya ve
Kosova'ya ulaştırıldı.

bulgaristan

çin

ırak

Bulgaristan ile Türkiye arasında yapılan
anlaşma kapsamında Türkiye, 50 bin
tıbbi maske, 100 bin koruyucu giysi ve
100 bin koruyucu gözlüğü Bulgaristan
Hükümeti’ne ulaştırmıştır.

Salgının ilk başladığı Çin, Türkiye’nin
destek gönderdiği bir diğer ülkedir.
Türkiye TİKA aracılığıyla 1000 adet biyolojik tehlike tulumu, 93.500 adet
koruyucu filtreli maske ve 1000 adet
tek kullanımlık koruyucu kıyafeti Çin’e
ulaştırmıştır. Ayrıca Türkiye İhracatçılar
Meclisi aracılığıyla 200 bin koruyucu
maske, koruyucu gözlük ve dezenfektan, eldiven içeren tıbbi malzeme ulaştırılmıştır.

Türkiye sınır komşularımızdan biri olan Irak’a da yardım etmektedir. Bu kapsamda Kerkük’e 18 bin maske
ulaştırılmıştır. Ayrıca Türk Kızılayı aracılığıyla 30 bin
maske ve 475 koli gıda yardımı yapılmıştır.

azerbaycan
Dost ülke Azerbaycan’a koronavirüs ile
mücadelede destek olabilmek amacıyla
250 adet tanı kitini ülkeye ulaştırmıştır.

kırgız
cumhuriyeti
Kırgız Cumhuriyeti’ne yardım elini uzatan Türkiye, 20.000 adet tıbbi maske,
200 adet tanı kiti, 100 adet koruyucu
elbise, 100 adet gözlük, 100 adet N95
maske ulaştırmıştır.

kolombiya
Türkiye, Güney Amerika ülkesi olan Kolombiya’ya 26
bin adet koronavirüs tanı testi göndermiştir.

bosna-hersek

Türkiye Kızılay Derneği tarafından
Bosna-Hersek için yapılacağı taahhüt
edilen yardımlar 50.000 adet 3 katlı
cerrahi maske, 50.000 adet pudrasız
vinil eldiven, 10.000 adet N149 maske,
500 adet koruyucu tulum, 500 adet
koruyucu gözlük, 5000 adet pudrasız
nitril eldiven olarak belirlenmiştir. Kovid-19 salgını ile mücadeleye destek
amacıyla Türkiye'nin gönderdiği tıbbi
yardım, Balkan ülkeleri Sırbistan, Bosna
Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve
Kosova'ya ulaşmıştır.

ingiltere
İngiltere’nin salgınla mücadelesine destek olmak
amacıyla tıbbi maske, N95 maske ve tulumdan oluşan
yardım malzemesi, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan
A400M tipi kargo uçağına yüklenerek İngiltere'ye
ulaştırıldı.

irlanda
İrlanda da koronavirüs mücadelesi kapsamında yardım gönderilen ülkelerden birisidir. Ayrıca Türkiye
Libya ve Gürcistan’a koronavirüs mücadelesinde destek olmakta ve tüm dünyanın yaralarını sarmasına her
zaman yardım eden tek ülke olma sıfatını gururla sürdürmektedir.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
normalleşme sürecine ilişkin önemli
kararları bizzat açıkladı. Erdoğan, “yeni
normal dediğimiz düzenin bir süre daha
devam edeceği gerçeğine kendimizi
alıştırmalıyız” dedi. Yeni normal düzenle
ilgili olarak alınan kararlara göre; lokanta,
kafe, kıraathane gibi işletmelerin kapanış
saati 22.00’den 00.00’a uzatıldı.

Kovid-19 Sonrası
Yeni Normalin
İnşası
DOSYA
N ORM A L L E Ş M E
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C

umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan normalleşme
sürecine ilişkin önemli kararları bizzat açıkladı. Erdoğan, “yeni normal dediğimiz düzenin bir süre daha
devam edeceği gerçeğine kendimizi alıştırmalıyız”
dedi. Yeni normal düzenle ilgili olarak alınan kararlara göre; lokanta, kafe, kıraathane gibi işletmelerin
kapanış saati 22.00’den 00.00’a uzatıldı. Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre
faaliyete geçebilecektir. 65 yaş üstü vatandaşlar haftanın her günü
10.00 ila 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecektir. 18 yaş altı ile ilgili kısıtlama ise küçüklerin ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla
tümüyle kalkmıştır. Milli parklar ve doğa parkları sağlık çalışanları,
18 yaş altı ve 65 yaş üstü için ücretsiz olacaktır. Nikah salonları 15
Haziran'dan itibaren, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara uygun şekilde hizmet vermeye başlayabilecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca hekimlerimizin Kovid-19 tedavisinde
etkin şekilde kullandığı Favipiravir isimli ilacı TÜBİTAK çatısı altında
çalışan bilim insanlarımızın kendi sentezimizle üretmeyi başardığını
açıkladı (www.sabah.com.tr).

Meclis başkanı Mustafa Şentop yaptığı açıklamada, Türkiye’nin
yeni koronavirüs salgını sonrasında yeni dünya düzeninde sesini
duyurmasının sağlanacağını söyledi. Küresel Kovid-19 salgınının
mevcut dünya düzeninin sürdürülebilir olmadığını gösterdiğini
vurgulayan Şentop, bu düzenin değişmedikçe küresel barıştan
söz edilemeyeceğini belirtti (Avundukluoğlu, 2020). Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise, “normalleşme derken korona
sonrası sürecin yeni normal olduğunu akıldan çıkarmayalım. Yeni
normalin şartları, dinamikleri, parametreleri şu anda inşa ediliyor.
Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu tedbirlerle yaşamaya uzun bir
süre daha devam edeceğiz." dedi. Maske takmak, sosyal mesafeye dikkat etmek, kalabalıktan kaçınmak, işlerimizi online yapmak
günlük rutinlerimiz haline gelecektir. Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı ve ilgili bütün bakanlıklar yoğun bir
mesai içerisindeler. Vakaların Türkiye'de görüldüğü ilk andan itibaren çok hızlı hareket ederek gereken tedbirler alınmıştır” diye
konuştu.
Öte yandan geçilen bu yeni dönemin ardından bazı uzmanlar vaka
sayılarında artış görülebileceğini ve tekrar sokağa çıkma yasağı gibi önlemlerin gündeme gelebileceğine dair uyarılarda bulundular.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop:

Küresel Kovid-19 salgınının
mevcut dünya düzeninin
sürdürülebilir olmadığını
gösterdiğini vurgulayan
Şentop, bu düzenin
değişmedikçe küresel
barıştan söz edilemeyeceğini
belirtti.

Dünya’da Yeni Normal Dönemi

Siyaset

Hindistan Eski Kongre Başkanı Rahul Gandhi pandeminin ardından
yeni bir dünya olacağını ileri sürerek, “insanlar 11 Eylül’ün yeni bir bölüm olduğunu söylüyorlar, Kovid-19 ise yeni bir kitap olacaktır” dedi.
Bu virüsten sonra yeni bir dünya ortaya çıkacaktır. Örneğin, Avrupa'yı
yeniden şekillendireceğini düşündüğünü, Avrupa’nın bir arada kalmakta gerçekten zorlanacağını, ABD ile Çin arasındaki güç dengesinin değişeceğini düşündüğünü belirtti. Bu salgının insanları bir araya
getirerek cinsiyet, ırk ve din gibi konularda yaşanan çatışmaların sona ereceğini umut ettiğini belirtti.

Popülizmin yükselişi (ABD, İngiltere, AB ve
Latin Amerika’da olduğu gibi) sorgulanacaktır. Popülist liderlerin doldurmaya çalıştıkları siyasi boşluk aslında genişlemiş
ve kendilerine olan güven kaybolmuştur.

Uluslararası İlişkiler

Kovid-19 salgını sadece dünya ekonomisi için değil birçok açıdan
büyük değişimleri de beraberinde getirmiştir. Birçok teorinin açıklamakta yetersiz kaldığı bu dönemde yeni normların oluşması kaçınılmaz olacaktır.

Genel Ekonomi
Avrupa Birliği’nin belirlediği ve uluslararası kuruluşlar tarafından
kabul edilen, GSYİH’nin %3'ünü aşmayan bütçe açıkları ve GSYİH’nin
%60'ını aşmayan borç oranları gibi kurallar bundan böyle anlamını yitirmiştir. Ülkelerin çoğunun bu oranları aşacağı ortadadır. Spor
ekonomisini örnek verecek olursak, küresel anlamda oldukça büyük
bir finansal değer sahip olduğu söylenebilir. 2020 yılı için öngörülen
finansal büyüklük 135 milyar dolar seviyesindeyken, Kovid-19 etkisiyle bu beklenti neredeyse yarı yarıya azalarak 73 milyar dolar seviyesine düşmüştür. Dünyada milyarlarca insanın takip ettiği birçok
spor organizasyonu onlarca yıldır gerçekleştirildiği takvimlerin dışına çıkılarak ertelenmiştir. Kapitalist sitemlerin (ABD), sosyal piyasa
ekonomilerinin (Almanya) veya karma ekonomilerin (Fransa) kriz
karşısında başarılı olamadığı görülmüştür. Yine de açık olan, hükümetlerin rolünün hangi sistemde olursa olsun merkezi bir role sahip
olacağıdır.

Kovid-19 salgını sadece
dünya ekonomisi için
değil birçok açıdan
büyük değişimleri
de beraberinde
getirmiştir. Birçok
teorinin açıklamakta
yetersiz kaldığı
bu dönemde yeni
normların oluşması
kaçınılmaz olacaktır.

Rejimler etkili bir şekilde iş birliği yapamamış ve salgını kontrol altına alma
çabalarını koordine edememişlerdir.
Uluslararası iş birliğinin kapsamı zayıf
kalmıştır ve aslında tek taraflı olarak
gerçekleştirilen eylemlerin şimdiye kadar daha etkili olduğu kanıtlanmıştır.
Sürdürülebilir kalkınma hedefleri öncelikleri belirlemek için değiştirilmelidir.
Uluslararası ve bölgesel kuruluşların
etkinliğinin sorgulanmasında ise yükselişler meydana gelmiştir.

Hanehalkı
Geleneksel mikro ekonomik yasaların
aksine sahip olduğumuz şeylerin faydası artarken, sahip olmadığınız şeylerin faydası azalmıştır. Kişisel düzeyde
minimum yaşam gereksinimleri takdir
görmüştür. Harcamalarla ilgili konulara
öncelik verme biçimi önemli ölçüde değişmiştir. Tüketim ve iş modelleri önemli
ölçüde değişmektedir. Özetle, tüm faktörlerin değişken olduğu ve hiçbir şeyin
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Cumhurbaşkanımızın
her daim vurguladığı gibi
“yeni normal”i birlikte,
sağlık ve huzur içinde inşa
edeceğiz. Bir süre sosyal
hayatımızı kontrollü
şekilde sürdüreceğiz.
Buna mecburuz.
Maske mesafe ve
temizlik, kontrollü
sosyal hayatımızın temel
esaslarından olmalı.

sabit olmadığı yeni bir dünyanın doğuşunu yaşamaktayız. Kovid-19 salgını, sadece
birkaç ay önce bildiğimiz gibi dünyanın birçok kuralını değiştirmiştir. Bu değişimi
gerek vatandaş gerekse de tüketiciler olarak tecrübe etmekteyiz. Her önemli olayın
ardından, oyunun kazananları ve kaybedenleri olmaktadır. Yeni dönemin kazananları
arasında da çeşitli sektörler diğerlerinden daha çok ön plana çıkmıştır.

Video Konferans Platformları
Hükümetler virüs salgını döneminde vatandaşlarını mümkünse evden çalışmaya
ve fiziksel teması azaltmaya teşvik etmişlerdir. Bu nedenle dijitalleşme, günlük
yaşantımızın tüm alanlarında kullanılmaya başlandı. Video konferans platformları
da eskiden olduğu gibi sadece kişiler arası sohbet veya web seminerleri için kullanılmanın ötesine geçerek çok daha kapsamlı bir hale dönüştüler. Hatta devlet
başkanları bile bu yazılımlar aracılığı ile hükümet işlerini yürütmeye başladılar. Her
ne kadar bu uygulamaların güvenilirlikleri hakkında çeşitli endişeler bulunsa da,
“yeni normal” dönemde hayatımızın ayrılmaz bir parçası olarak kalmaya devam
edeceklerdir.

Gıda Dağıtım Platformları
İnsanların kendilerini karantinaya almaları dolayısıyla yiyecek ve içecek sektöründe tercihler mağazalara giderek alışveriş yapmak yerine, ürünlerin evlerine teslim
edilmesini sağlayacak platformlara doğru yönelmiştir. Bu döneme tüketicilere etkin bir biçimde hizmet sağlayabilen işletmeler bu zorlu dönemin kazananları arasına girmeyi başarmışlardır.

E-Ticaret
Pazar araştırma şirketi Nielsen’in raporuna göre, karantina döneminde satın alma
davranışları büyük oranda online olarak gerçekleşti. Bir önceki yılla kıyaslandığında
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Koronavirüsün etkisiyle,
tüm insanlarda
sağlık konusunda
artan bir duyarlılık
gözlemlenmektedir.
Bunun sonucunda dijital
sağlık hizmetlerine
olan talepte de dünya
genelinde bir artış söz
konusudur.

Insanların kendilerini karantinaya almaları dolayısıyla yiyecek ve içecek
sektöründe tercihler mağazalara giderek alışveriş yapmak yerine, ürünlerin
evlerine teslim edilmesini sağlayacak platformlara doğru yönelmiştir.

Pandeminin kontrol altına alınmasıyla beraber
yeni normalleşme döneminde alınan önlemlere
seyahat ve tatil hizmetleri de eklendi.

ev ürünleri, oyun konsolları ev ve bahçe ürünleri için talep iki katından
fazla artmıştır. Evlerinde zaman geçiren tüketicilerin satın aldıkları
ürünler de bu duruma göre farklılaşmıştır. Ancak bu durum beraberinde yoğun bir talep ve ürün teslimatı ile ilgili çeşitli sıkıntıları da beraberinde getirmiştir. Ürün kalitesi gibi özelliklerin yanı sıra, teslimat
şekli ve hızı gibi unsurlara da özen gösteren işletmeler bu dönemde
kazançlı çıkmışlardır.

iptal etme yoluna gitmişlerdir. Bu durum
ilgili sektörlerdeki istihdam üzerinde de
olumsuz etkilere sahip olacaktır. Turizm
sektörünün küresel baza genel ekonomiye katkısının 2019 yılında 9,2 trilyon
dolar olduğu düşünülecek olursa, sektördeki bu dalgalanmanın ekonomiye
etkisi daha net olarak anlaşılacaktır. Koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin ülkemizde kontrol altına alınmasıyla beraber
yeni normalleşme döneminde alınan
önlemlere seyahat ve tatil hizmetleri de
eklendi. Özellikle ailelerin, çocuklarını
olası zararlardan koruyabilmeleri için
resmi makamlar tarafından bir dizi öneriler açıklandı. Buna göre tatil için sakin
yerlerin seçilmesi, toplu taşıma yerine
şahsi araçların kullanılması, havuz yerine deniz tercih edilmesi, kişisel hijyene
dikkat edilmesi, sağlıklı beslenme ve
uyku düzenine dikkat ederek bağışıklık
sisteminin güçlendirilmesi önerilerinde
bulunuldu.

Dijital Sağlık Girişimleri
Koronavirüsün etkisiyle, tüm insanlarda sağlık konusunda artan bir
duyarlılık gözlemlenmektedir. Bunun sonucunda dijital sağlık hizmetlerine olan talepte de dünya genelinde bir artış söz konusudur.
Örneğin Çin'in en büyük tele sağlık şirketlerinden biri olan Ping An
Good Doctor, Kovid-19’un ardından yeni müşterilerinde 10 kat artış
meydana geldiğini bildirmiştir. Bu sistemler sayesinde tüketicilerin
sağlık kayıtları dijital ortamlarda saklanabilecek ve sürekli olarak izlenebilecektir.

Seyahat Sektörü
Kovid-19 salgınından şüphesiz en hızlı ve en fazla etkilenen sektör
turizm ve konaklama olmuştur. Sektörün toparlanmasının 10 ay sürebileceği öngörülmektedir. Seyahat şirketleri bu dönemde almış oldukları erken rezervasyonları erteleme veya tüketicinin talebine göre

İnsanların kendilerini
karantinaya almaları
dolayısıyla yiyecek
ve içecek sektöründe
tercihler mağazalara
giderek alışveriş yapmak
yerine, ürünlerin evlerine
teslim edilmesini
sağlayacak platformlara
doğru yönelmiştir.
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DOSYA KONUSU

Türkiye, koronavirüs
salgınını başarılı bir
şekilde yönetirken,
aynı zamanda sağlık
hizmetlerini artırabilmek
adına yatırımlarına da
devam etmiştir. Süreç
boyunca yapımına hız
kesmeden devam edilen
ve tamamlanan şehir
hastanelerinin yanı
sıra acil durumlarda
sürecin çok daha iyi
yönetilebilmesi için
acil durum hastaneleri
inşa edilmiş ve
vatandaşlarımızın
hizmetine açılmıştır.

DOSYA
ŞE H İ R H A STA N E L E Rİ
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H A S T A N E L E R İ

Türkiye'nin
Hastaneleri

T

üm dünyanın mücadele ettiği koronavirüs salgını, etkili ve yeterli
bir sağlık sisteminin ne denli önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.” düsturunu ilke edinmiş
bir devlet olarak vatandaşlarımıza iyi bir sağlık sistemi kurmak
devletimizin en büyük amaçlarından biridir. Doğal afetler, salgın
hastalıklar gibi acil durumlarda vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları tedaviyi alabilmeleri için Türkiye, sağlık sistemini güçlendirmek adına büyük
adımlar atmaktadır. Özellikle koronavirüs salgını ile mücadele ettiğimiz dönemde,
devletimizin sağlık alanında yaptığı büyük yatırımlar sayesinde vatandaşlarımız hak
ettiği tedaviye ve sağlık hizmetine sorunsuzca ulaşabilmişlerdir. Bunun sonucunda
da, birçok ülkenin aksine, salgın süreci başarıyla yürütülmüştür.
Türkiye, koronavirüs salgınını başarılı bir şekilde yönetirken, aynı zamanda sağlık

Dr. Feriha Öz, ömrünü sağlık hizmetine ve sağlık alanında öğrenciler yetiştirmeye
adamış yegane doktorlarımızdandır. Koronavirüs sonucu hayatını kaybeden Dr. Feriha
Öz’ün adı, hatırasını yaşatmak amacıyla Sancaktepe’de inşa edilen acil durum hastanesine verilmiştir.

hizmetlerini artırabilmek adına yatırımlarına da devam etmiştir. Süreç boyunca yapımına hız kesmeden devam edilen ve tamamlanan
şehir hastanelerinin yanı sıra acil durumlarda sürecin çok daha iyi
yönetilebilmesi için acil durum hastaneleri inşa edilmiş ve vatandaşlarımızın hizmetine açılmıştır. Yazımızda Mayıs ayında açılışı yapılan
hastanelerden bahsedeceğiz.

Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi
Başakşehir’de inşa edilen şehir hastanesi, Türk ve Japon işbirliğine
katkı sağlamak ve vurgu yapmak adına Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak adlandırıldı. 21 Mayıs 2020 tarihinde Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’nın katılım
sağladığı hastane açılışına Japonya başbakanı Şinzo Abe de video
konferans yolu ile iştirak etti.
Başakşehir Çam ve Sakura hastanesi, 456’sı yoğun bakım yatağı olmak üzere 2.682 yatak, 725 poliklinik odası ve 90 ameliyat masası
barındırıyor. Tam kapasitesi ile açıldığı anda 107 ayrı branşta hizmet
verecek hastanenin, günlük 35 bin ayakta hasta kabul etmesi ve 500
özellikli ameliyat yapılması bekleniyor. Ayrıca hastane, 8.134 araçlık
bir otopark kapasitesine ve 3 helikopter pistine sahip olmasıyla dünyanın en büyük hastane komplekslerinden biri olma özelliğini taşıyor.
Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’nin açılış töreninde konuşan
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, hastanenin İstanbul
Havalimanı’na yakınlığı sayesinde birçok yabancı hastaya da hizmet
vereceğini ve böylelikle İstanbul’un uluslararası bir sağlık merkezi konumuna geleceğini belirtti.

Sancaktepe Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi
Koronavirüs salgını süreci, acil durumlarda hastaneler ve kapasitelerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Türkiye’de buna
dair yapılan çalışmaların en önemlisi acil durum hastaneleri projeleridir. Bu dönemde açılışı yapılan ilk acil durum hastanesi Sancaktepe
Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’dir.
Dr. Feriha Öz, ömrünü sağlık hizmetine ve sağlık alanında öğrenciler
yetiştirmeye adamış yegane doktorlarımızdandır. Koronavirüs sonucu
hayatını kaybeden Dr. Feriha Öz’ün adı, hatırasını yaşatmak amacıyla
Sancaktepe’de inşa edilen acil durum hastanesine verilmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Fahrettin
Koca 29 Mayıs’ta yapılan açılışa katılım sağladılar. Açılışta konuşan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs
salgını sürecinde pek çok ülkenin sağlık
sisteminin çöktüğünü ancak Türkiye’nin
virüsle mücadele ederken bir yandan da
sağlık yatırımlarına devam ederek farklı
bir konuma geldiğini belirtti. Erdoğan,
sağlık turizmi hedeflerini de açıklarken
geçtiğimiz yıl 750 bine yaklaşan hasta
sayısının bu sene artmasını beklediklerini ifade etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açılışta
yaptığı konuşmada, yapılan bu hastanelerin sağlık altyapısına güç katacağını ve sağlık hizmetlerine yeni bir vizyon
kazandıracağını söyledi. Bakan Koca,
sağlık alanında yapılan yatırımların ne
denli önemli olduğunun koronavirüs ile
mücadele sürecinde daha da iyi anlaşıldığını belirtti. Acil durum hastanelerinin
yapılarından da bahseden Bakan Koca,
yapıların sadece acil durumlarda hizmet
verecek şekilde değil normal zamanlarda da hizmet verebilecek nitelikte, kalıcı
olarak tasarlandığını ifade etti.
Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nin
inşası yalnızca 45 gün içinde tamamlan-

dı. Hastane 2 bölüm halinde 8 bloktan
oluşuyor ve sahip olduğu toplam alan
125 bin metrekare. Ayrıca 500 araç kapasiteli otoparkı mevcut. Hastane, 432’si
yoğun bakım olmak üzere 1008 yatak
kapasitesine sahip. Yeterli laboratuvar
ve görüntüleme imkanları bulunuyor.
Hastanenin tüm hasta yatakları gerektiğinde yoğun bakıma dönüştürülebilme
özelliği taşıyor. Tam teşekküllü 16 ameliyathaneye sahip olan hastanede ayrıca, kronik böbrek hastalarının ihtiyacını
karşılayacak 100’e yakın diyaliz ünitesi
bulunuyor.

Hadımköy Dr. İsmail Niyazi
Kurtulmuş Hastanesi
Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş
Hastanesi, Sultan Abdülhamit Han zamanında inşa edilen ve yaklaşık bir asır
boyunca askeri hastane olarak hizmet
vermiş binanın 45 gün içinde aslına
uygun bir şekilde restore edilmesi ile
vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu.
Hastane açılışı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız
Fahrettin Koca’nın katılımları ile gerçekleştirildi.

Hastane açılışına video konferans yolu ile bağlanan Japonya başbakanı
Şinzo Abe, sağlık ve enerjiyi andıran çam ağacı ile Japonya’nın sembolü olan sakura ağacının ismini taşıyan bu hastanenin İstanbul halkına
sonsuz sağlık ve esenlik getirmesi dileklerini iletti. Sağlık Bakanımız
Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’nin 8 ayrı hastane
kompleksinden oluştuğunu söyleyerek bu alanda dünyanın en büyük
hastaneleri arasında yer aldığını belirtti. Ayrıca hastanenin sahip olduğu
2.800 sismik izolatörü ile dünyanın en büyük sismik izolatörlü binası olduğunu ve bu sayede deprem anında bile ameliyatlar başta olmak üzere
tüm hizmetlerin devam edebileceğini ifade etti.
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Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultan Abdülhamit Han ve Dr.
İsmail Niyazi Kurtulmuş’u rahmetle yad
ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençliğinde bizzat tanıdığı Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş’un, hayatını hastalara, gariplere ve gençlerin hizmetine
adadığını; gençlerin eğitimlerine devam
edebilmeleri ve meslek sahibi olabilmeleri adına birçok çalışma yaptığını
söyleyerek tam bir vakıf insanı olduğunu
belirtti. Erdoğan, hastanenin bölge halkına şifa dağıtmaya devam edeceğini ve
asırlar boyu hizmet vereceğini söyleyerek hastanede çalışacak olan tüm sağlık
personeline başarılar diledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dr. İsmail
Niyazi Kurtulmuş Hastanesi’nin kültür
mirasımıza sahip çıkmanın ve vefanın
nişanesi olduğunu belirtti. Bakan Koca,
100 yatak kapasiteli hastanenin ecdad
yadigarı olduğunu söyleyerek burada
çalışacak sağlık personelinin büyük bir
özveri ile çalışacağından asla şüphe
duymadığını ifade etti. Açılış kurdelesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı
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Koronavirüs döneminde inşa edilen diğer
bir acil durum hastanesi de Yeşilköy Prof.
Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi
oldu. Açılış, Cumhurbaşkanı

Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık
Bakanı Fahrettin Koca’nın
katılımı ile gerçekleştirildi.

Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti
Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş,
Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş’un kız kardeşi Zehra Kurtulmuş Kilitçioğlu ve Hasan
Gürsoy tarafından kesildi.

Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener
Acil Durum Hastanesi
Koronavirüs döneminde inşa edilen diğer bir acil durum hastanesi de Yeşilköy
Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum
Hastanesi oldu. Açılış, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın katılımı ile gerçekleştirildi. Konuşmasında hastanenin Türkiye’ye hayırlı olmasını dileyen
Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta Prof. Dr.
Murat Dilmener olmak üzere koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık
çalışanlarını rahmetle ve saygıyla yad
ettiklerini belirtti. Erdoğan, Yeşilköy’e
inşa edilen acil durum hastanesine Prof.
Dr. Murat Dilmener’in adını vererek hatırasını yaşatmayı amaçladıklarını ve bu
vesileyle tüm sağlık çalışanlarına şükranlarını sunmak istediklerini ifade etti.
Açılışta konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca, salgın ve deprem gibi acil durum-

Açılışta konuşan Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca, acil durum
hastanelerinin Türkiye için
zorunlu bir proje olduğunu
vurguladı. Bakan Koca,
salgın ve deprem gibi acil
durumlarda sürecin çok daha iyi
yönetilebilmesi adına Türkiye’nin
acil durum hastanelerine ihtiyaç
duyduğunu belirtti.

larda sürecin çok daha iyi yönetilebilmesi adına Türkiye’nin acil durum hastanelerine ihtiyaç duyduğunu; buna dair
yapılan çalışmalar ile iki yeni acil durum
hastanesinin hizmete açıldığını belirtti.
Bakan Koca, Toplam 125 bin metrekare
alan üzerinde 75 bin metrekare kapalı
alana inşa edildiğini, depreme dayanıklılık açısından tek katlı olarak tasarlandığını, 432’si yoğun bakım yatağı olmak
üzere 1008 yatak kapasitesine ve tam
teşekküllü 16 ameliyathaneye sahip olduğunu ifade etti. Salgın riskinin henüz
sona ermediğini; temizlik, maske ve mesafeye her zamankinden daha çok önem
verilmesi gerektiğini vurguladılar. Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum
Hastanesi’nin açılışına Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı
Bakanı Adil Karaismailoğlu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı
Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel
Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva,
hastaneye ismi verilen Prof. Dr. Murat
Dilmener’in kızı Fulya Gençoğlu, damadı
ve torunu da katıldı.

A Y I N

T A R İ H İ

H A Z İ R A N

2 0 2 0

51

Türkiye’de
Sağlık Hizmetlerinin
Gelişimi:
2002-2020 Dönemi
DOSYA KONUSU

Ö Z E L

D O S Y A

T Ü R K İ Y E ’ D E

S A Ğ L I K

H İ Z M E T L E R İ N İ N

G E L İ Ş İ M İ :

2 0 0 2 - 2 0 2 0

D Ö N E M İ

T

ürkiye geçirdiği 18 yıllık dönemde, iyi bir sağlık sistemi oluşturabilmek ve vatandaşına kusursuz bir sağlık hizmeti sağlayabilmek adına büyük adımlar attı; atılan adımlar da büyük gelişmeleri doğurdu.
Amaç, her vatandaşın kolayca erişebileceği ve tedavi görebileceği bir
sağlık sistemi oluşturmaktı. Yazımızda 2002-2020 yılları arasındaki
dönemde Türkiye’nin sağlık hizmetlerinde yaşanan gelişmelerden bahsedeceğiz.

Geçmişe Yönelik: Nereden Nereye
2002 yılında hastaneler, içinden çok dışında insan barındırıyordu. Bunun en büyük
nedenlerinden birisi yetersiz yatak kapasitesi idi. İçeride yer bulamayan ve dolayısıyla tedavi alamayan hastalar kapıların önünde uzun kuyruklar oluşturuyor ve
saatlerce bekliyordu. Dolayısıyla iyi bir sağlık hizmeti sağlamak adına atılan ilk
adımlardan biri hastanelerin yatak kapasitelerini artırmak oldu. Böylece daha çok
insan ile ilgilenme imkanına da sahip olunacaktı. Verilere göre 2002 yılında devlet,
üniversite ve özel hastanelerinin sahip olduğu toplam yatak kapasitesi 164.471 iken
yapılan yatırımlar ile bu sayı 31.03.2020 tarihinde 239.715’e yükselmiştir.

2002 yılında hastaneler, içinden çok
dışında insan barındırıyordu. Bunun
en büyük nedenlerinden birisi yetersiz
yatak kapasitesi idi.

Durumu daha ağır olan ve yoğun bakım hizmeti alması gereken vatandaşlar için hastanelerin yoğun bakım
yatak kapasiteleri de yükseltilmiştir. 2002 yılında hastanelerin sahip
olduğu toplam yoğun bakım yatak
sayısı 2.214 iken 2020 yılında bu sayı 39.994’e yükselmiştir. Türkiye 100 bin kişiye
düşen yoğun bakım yatak sayısı ile Birleşik Krallık, Almanya, Fransa gibi birçok ülkeyi geride bırakmıştır. Buna göre Türkiye’de 100 bin kişiye düşen yoğun bakım yatak
sayısı 46 iken bu sayı Almanya için 33.9; İspanya için 9.5; İtalya için 8.4; Fransa için
8.2 ve Birleşik Krallık için 6.2’dir. Sağlık sistemimizdeki diğer bir eksiklik de sağlık
personeli yetersizliği idi. Sağlık hizmetine ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti alabilmesi adına, sağlık personeli eksikliğinin giderilmesi çalışmaları yapılmıştır. 2002 yılında hekim sayısı 91.949 iken, 2020 yılı itibariyle bu sayı çok ciddi
bir artışla 164.594’e yükselmiştir.
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Şehir Hastaneleri
Türkiye’nin sağlık sisteminde attığı en büyük adımlardan birisi şüphesiz şehir hastaneleridir. Şehir hastaneleri, her bölgede yaşayan vatandaşın sağlık hizmetine kolay

Verilere göre 2002 yılında devlet, üniversite ve özel
hastanelerinin sahip olduğu toplam yatak

kapasitesi 164.471 iken yapılan yatırımlar
ile bu sayı 31.03.2020 tarihinde
239.715’e yükselmiştir.

erişimi açısından son derece etkili olmuştur. Şehir hastaneleri, günümüz sağlık teknolojisinde yer alan imkanlarla donatılmış; alanında
uzman hekimler ve sağlık personelini barındıracak şekilde tasarlanmaktadır. Bunun sonucunda, sağlık hizmetine ihtiyaç duyan herkes
yalnızca büyük şehirlerde değil en yakınındaki şehir hastanesinde
ücretsiz tedavi alma imkanına sahip olmaktadır. Şehir hastanelerine
yapılan büyük yatırımların yararı en çok Kovid-19 salgını ile mücadele
ettiğimiz dönemde anlaşılmaktadır.
Şehir hastanesi projelerinin yarısından fazlası 2017-2019 arasındaki
dönemde tamamlanmış ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Devam eden şehir hastanesi projelerinin ise, 2020 ve 2021 yıllarında tamamlanması öngörülmektedir. Ülkemizde halihazırda hizmet
vermekte olan şehir hastanesi sayısı 12’dir. 10 yeni hastanenin yapımına devam edilmektedir.

Sağlıkta Dönüşüm
2002-2020 döneminde “Sağlıkta Dönüşüm” başlığı altında “Merkezi
Hekim Randevu Sistemi”, “TeleTıp”, “SABIM”, “e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi” gibi vatandaşların daha kaliteli sağlık hizmeti almasını
sağlayacak birçok projenin yanı sıra sağlık altyapısı, sağlık kadrosu
ve hastaneler alanında çok önemli çalışmalar hayata geçirilmiştir.
“Merkezi Hekim Randevu Sistemi” ile vatandaşlarımız dilediği ildeki
dilediği hastane ve doktordan hizmet almak istediği alanda randevuyu internet üzerinden alabilmektedir. Böylelikle vatandaşlarımız
hastaneye gidip randevu sırası ve işlemleri ile vakit kaybetmemekte,
yalnızca randevu saatinde seçtiği hastanede olması yeterlidir.
“e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi”, sağlık tesislerinden toplanan kişisel
sağlık verilerine, vatandaşların ve vatandaşların yetkilendirdiği yakınlarının ve hekimlerin, internet ve mobil cihazlar üzerinden erişebilecekleri bir uygulamadır. E-Nabız’da bulunan sağlık bilgileri, sistemin
devreye alınmasından itibaren hastalıklar ile ilgili konulan teşhislerin,
yaptırılan tahlillerin, çekimi yapılan tıbbi görüntülerin, yazılan ilaçların, aşıların, tespit edilen alerji ve benzeri bilgilerin sağlık hizmeti
alınan sağlık kuruluşları tarafından elektronik ortamda e-Nabız sis-

Durumu daha ağır
olan ve yoğun bakım
hizmeti alması
gereken vatandaşlar
için hastanelerin
yoğun bakım yatak
kapasiteleri de
yükseltilmiştir. 2002
yılında hastanelerin
sahip olduğu toplam
yoğun bakım yatak
sayısı 2.214 iken 2020
yılında bu sayı 39.994’e
yükselmiştir.

temine gönderilmesi ile oluşmaktadır.
“Teletıp Sistemi”, radyolojik tetkiklere
ait görüntülere 7x24 web ortamında
erişilmesine, bu görüntülerin raporlanabilmesine, radyologlar arası telekonsültasyon yapılabilmesine, tıbbi görüntü ve
raporların kalite açısından değerlendirilebilmesine ve e-Nabız uygulaması üzerinden vatandaşlar ile paylaşılabilmesine olanak sağlayan bir sistemdir.
“SABİM: Sağlık Bakanlığı İletişim
Merkez”i, özellikle Kovid-19 salgını sürecinde önemini bir kez daha göstermiştir.
Vatandaşlar 184 no’lu numara ile Sağlık
Bakanlığı İletişim Merkezi’ne ulaşabilmektedir.

Dünya’nın Her Yerinden Sağlık
Hizmetine Erişim
Türkiye yalnız ülke içindeki vatandaşlarına değil ülke dışında yaşayan Türk
vatandaşlarına da sağlık hizmeti sağlayabilmek amacıyla büyük yatırımlar
yapmıştır. Buna verilebilecek en büyük
örnek ambulans uçaklar ile alınıp ülkemize tedavi maksadıyla getirilen vatandaşlarımızdır. Özellikle Kovid-19 salgını
sürecinde, yaşadıkları ülkedeki yetersiz
sağlık sistemleri sonucu gerekli tedaviyi alamayan ve T.C. Sağlık Bakanlığı’na
başvuran vatandaşlarımız ambulans
uçaklar aracılığıyla ülkemizde tedavi
alabilme imkanına kavuşmuştur. Türkiye, bu hizmetlerini artırabilmek amacıyla yatırımlarına devam edecektir.
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Şehir Hastaneleri
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2002-2020 döneminde sağlık alanına yapılan söz konusu yatırımlar, ülkemizin bu
küresel salgına karşı koyma kapasitesi ve müdahale gücünü çok fazla artırmıştır.

TÜRKİYE’DEKİ ŞEHİR HASTANELERİ

Türkiye 100 bin kişiye
düşen yoğun bakım
yatağı sayısı itibariyle
Birleşik Krallık,
Almanya, Fransa gibi
birçok gelişmiş ülkeyi
geride bırakmıştır. 100
bin kişiye düşen yoğun
bakım yatak sayısı
Türkiye’de 46 iken, bu
sayı Almanya için 33,9;
İspanya için 9,5; İtalya
için 8,4; Fransa için 8,2
ve Birleşik Krallık için
6,2’dir.

ŞEHİR

KAPALI
ALAN

YATAK
KAPASİTESİ

TOPLAM
ODA SAYISI

HEKİM
SAYISI

YRD. SAĞLIK
PERSONELİ
SAYISI

AMELİYATHANE
SAYISI

POLİKLİNİK
SAYISI

YOĞUN
BAKIM
SAYISI

ADANA

539.824 M2

1.550

948

597

2.055

61

330

225

MERSİN

374.601 M2

1.294

796

497

2.047

52

276

210

ISPARTA

221.571 M2

755

474

284

1.250

20

167

131

YOZGAT

141.120 M2

475

275

147

758

18

113

61

KAYSERI

466.379 M2

1.607

994

521

2.307

43

404

273

MANİSA

178.204 M2

558

336

273

741

21

145

122

ELAZIĞ

355.752 M2

1.038

507

335

1.459

39

227

160

1.285.798
M2

3.711

2.308

1.378

5.542

131

904

674

ESKIŞEHIR

333.303 M2

1.355

636

361

1.599

38

254

152

BURSA

459.587 M2

1.105

894

361

1.605

49

403

217

ISTANBUL KARTAL
(1.ETAP)

302.148 M2

789

487

487

1.544

43

192

155

İSTANBUL
OKMEYDANI (1.ETAP)

180.000
M2

2.682

510

434

1.098

28

240

81

ISTANBUL
BAŞAKŞEHIRIKITELLI

1.019.693
M2

597

1.730

23
HAZIRAN
2020'DE
AÇILDI

23
HAZIRAN
2020'DE
AÇILDI

90

708

456

189.890

838

346

HİZMETE
GİRECEK

HİZMETE
GİRECEK

27

224

91

KONYA

278.776 M2

480

486

HIZMETE
GIRECEK

HIZMETE
GIRECEK

38

360

193

TEKİRDAĞ

156.890 M2

480

267

HİZMETE
GİRECEK

HİZMETE
GİRECEK

16

128

102

KÜTAHYA

180.799 M2

610

363

HIZMETE
GIRECEK

HIZMETE
GIRECEK

20

197

79

KOCAELİ

383.160 M2

1.210

786

HİZMETE
GİRECEK

HİZMETE
GİRECEK

71

258

188

1.145.129
M2

3.624

2.681

HIZMETE
GIRECEK

HIZMETE
GIRECEK

125

1.031

697

GAZİANTEP

638.038 M2

1.875

1.235

HİZMETE
GİRECEK

HİZMETE
GİRECEK

62

475

277

IZMIR

629.447 M2

2.060

1.381

HIZMETE
GIRECEK

HIZMETE
GIRECEK

54

457

374

409.000
M2

1.313

914

18 MAYIS
2020'DE
AÇILDI

18 MAYIS
2020'DE
AÇILDI

39

310

271

ANKARA BİLKENT

İSTANBUL GÖZTEPE

ANKARA ETLIK

ERZURUM

A Y I N

T A R İ H İ

H A Z İ R A N

2 0 2 0

55

Ö Z E L

DOSYA KONUS U

Ş E H İ R

Kayseri Şehir Hastanesi

Şehir hastaneleri,
her bölgede yaşayan
vatandaşın sağlık
hizmetine kolay erişimi
açısından son derece
etkili olmuştur.
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Şehir Hastaneleri
Hayali:
İnsanı Yaşat ki
Devlet Yaşasın

T

ürkiye, 2017 yılında açılan Yozgat Şehir Hastanesi’nden önceki
dönemde maalesef yeterli sağlık altyapısına sahip değildi. Şehirlerimizde yer alan devlet ve özel hastaneler vatandaşlarımızın hak
ettiği hizmeti sunmak için tüm imkanlarını kullansa da yetersiz
kalıyordu. Üstelik daha kendine has bir tedaviye ihtiyaç duyan ve
kendi yaşadıkları şehirde bu hizmeti veremeyen hastaneler sonucunda diğer şehirlerdeki üniversite, büyük devlet hastaneleri veya özel hastanelere
başvurmak zorunda kalmaktaydılar. Üniversite, devlet ve özel hastanelerin bir kısmında her imkan bulunamadığı için kişiler başka hastanelere, sıklıkla naklediliyordu.
Bunun sonucunda, tedavi sürecinin yanında başka bir şehirde barınma ve diğer temel
ihtiyaçların giderilmesi gerekiyordu. Şüphesiz bu durum da tedavi sürecini oldukça zorlaştırabiliyordu. Şehir hastanelerinden önceki dönemde hastaneler ülkemizin
bir gerçeği olan deprem konusunda da yetersizlerdi. Devletimiz her ne kadar sürekli
olarak yenileme ve güçlendirme çalışmalarını sürdürse de maalesef eski yapılarda
yer alan hastaneler tüm vatandaşlar açısından tehlike oluşturuyordu. Çünkü olası bir
afet durumunda en başta hastanelerimizin dayanıklı ve yeterli olması gerekiyordu.

Şehir hastanesi projelerinin yarısından fazlası 2017-2019 yılları arasında
tamamlanmış ve vatandaşlarımızın hizmetine açılmıştır. Devam eden
şehir hastanesi projelerinin ise, 2020 ve 2021 yıllarında tamamlanması
öngörülmektedir.

Mersin Şehir Hastanesi

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi

Şehir Hastaneleri Hayali : İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın
“İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.” düsturunu ilke edinmiş bir devlet olarak vatandaşlarımıza iyi bir sağlık sistemi kurmak devletimizin en büyük amaçlarından biridir. Buna dair yapılan en büyük çalışma ise şüphesiz Şehir Hastaneleri Projesi’dir. Bu fikir, sayın Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan'ın en başından beri hayalidir. Şehir hastaneleri
ve sahip olduğu imkanlar, vatandaşlarımızın sağlığına hak ettikleri
değeri verebilmektedir.
Bursa Şehir Hastanesi

Şehir hastanesi projelerinin yarısından fazlası 2017-2019 yılları arasında tamamlanmış ve vatandaşlarımızın hizmetine açılmıştır. Devam
eden şehir hastanesi projelerinin ise, 2020 ve 2021 yıllarında tamamlanması öngörülmektedir.

Erişilebilir Sağlık Hizmeti: Türkiye’nin Şehir Hastaneleri
Şehir hastaneleri, her bölgede yaşayan vatandaşın sağlık hizmetine
kolay erişimi açısından son derece etkili olmuştur. Yalnızca İstanbul,
Ankara, İzmir değil Türkiye’nin her bölgesinde yer alması planlanan
şehir hastaneleri ile vatandaşlarımız hak ettikleri hizmet ve tedaviye
sahip olabileceklerdir. Bunun sonucunda, sağlık hizmetine ihtiyaç duyan herkes yalnızca büyük şehirlerde değil en yakınındaki şehir hastanesinde ücretsiz tedavi alma imkanına sahip olmaktadır. Türkiye’de
şu ana kadar hizmete giren hastaneler Adana Şehir Hastanesi, Mersin
Şehir Hastanesi, Isparta Şehir Hastanesi, Yozgat Şehir Hastanesi, Kayseri Şehir Hastanesi, Manisa Şehir Hastanesi, Elazığ Şehir Hastanesi,
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, Eskişehir Şehir Hastanesi, Bursa Şehir
Hastanesi, İstanbul Kartal (1. Etap) Şehir Hastanesi, İstanbul Okmeydanı (1. Etap) Şehir Hastanesi’dir.
İstanbul Başakşehir-İkitelli Şehir Hastanesi, İstanbul Göztepe Şehir
Hastanesi, Konya Şehir Hastanesi, Tekirdağ Şehir Hastanesi, Kütahya
Şehir Hastanesi, Kocaeli Şehir Hastanesi, Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Gaziantep Şehir Hastanesi, İzmir Şehir Hastanesi, Erzurum Şehir
Hastanesi’nin yapımına ise devam edilmektedir.

Şehir Hastanelerinin İmkanları
Şehir hastaneleri yatırımları ile Türkiye’nin sağlık sistemi büyük gelişmeler yaşamıştır. Şehir hastaneleri sahip olduğu imkanlar ile dünyanın diğer sağlık sistemlerini geride bırakmaktadır.

Şehir hastaneleri
birden fazla hastane
yapısını bünyesinde
barındırmaktadır.
Böylece birbirinden
farklı uzmanlık
alanlarında
tedavi imkanları
bulunmaktadır.
Ayrıca sahip olduğu
yoğun bakım yatak
kapasiteleri ile
Avrupa’yı geride
bırakmaktadır.

Şehir hastaneleri birden fazla hastane
yapısını bünyesinde barındırmaktadır.
Böylece birbirinden farklı uzmanlık
alanlarında tedavi imkanları bulunmaktadır. Ayrıca sahip olduğu yoğun bakım
yatak kapasiteleri ile Avrupa’yı geride
bırakmaktadır. Bunların yanında sahip
olduğu poliklinik sayısı, hekim ve yardımcı sağlık personeli sayısı, toplam oda
sayısı, ameliyathane sayısı ve solunum
cihazları ile de dünyada örnek gösterilmektedir. Örneğin ilk etabı 20 Nisan
2020 tarihinde açılan İstanbul Başakşehir-İkitelli Şehir Hastanesi 789 bin metrekare üzerine kurulu, toplamda 1 milyon 21 bin metrekare kapalı alana sahip.
Hastanede 28 doğum salonu, 90 ameliyathane, 16 yataklı yanık ünitesi, yeni
doğan ve erişkin olmak üzere toplamda
456 yoğun bakım yatağı bulunuyor. Tüm
şehir hastanelerinde olduğu gibi hasta
yataklarının her biri istenildiğinde yoğun
bakım standartlarına dönüştürülebiliyor. Bu imkan dünyada yalnızca şehir
hastanelerinde bulunuyor.

Kovid-19 Salgını Sürecinde Şehir
Hastaneleri
Türkiye sahip olduğu sağlık sistemi
imkanları ile tüm dünyayı etkisi altına
alan Kovid-19 salgını sürecini başarılı
bir şekilde yürütmekte. Dünyanın pek
çok ülkesinde yalnızca acil durumlarda
hasta kabul edilebiliyorken şehir hastanelerinin sahip olduğu yoğun bakım
yatak kapasitesi, solunum cihazları ve
normal yatak kapasiteleri sayesinde virüsü kapan her vatandaşlarımıza tedavi
uygulanabiliyor.
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Muhtaçlarımıza
destek, toplumsal
düzenimizin
sarsılmasına
engel olmak
ve milletimizin
birlik olmasını
sağlamak için,
tüm ayrılıklarımızı
gayrılıklarımızı
bırakıp tek yürek,
tek zihin, tek
bilek olmanın,
bütünleşmenin,
kısaca ‘gerçek’
olmanın vaktidir.
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Milli Birlik ve
Dayanışma
Kampanyası

T

ürkiye. Kıtaları birleştiren bir coğrafyada, gönülleri
birleştiren yegâne ülke. Yardıma muhtaç kimseyi
açıkta bırakmayan; dünyanın sessizliğine inat, en
gür sesi ile haksızlığın karşısında durmaktan hiç
çekinmeyen… Düşeni kaldıran; savaşın, afetlerin,
hastalıkların hüküm sürdüğü zamanları yardımları
ile kolaylaştıran; en uzak coğrafyalara dahi yardım elini uzatmayı görev edinmiş tek ülke. Elbette, üzerinde yaşadığımız toprağı vatan yapan, oradaki halktır; vatandaşlardır. Şimdilerde tüm dünya ile birlikte
Türkiye’nin maruz kaldığı bu süreçte dahi yardım elini hiç çekmeyen
vatandaşlar…
Ülkemizin adını böyle güzel yaşatan yegane olgu ise zor zamanlardaki birliğimiz. Kendi ülkemizde veya başka bir yerde, her ne olursa
olsun, tek yürek olup insanlığımızı gösterebilmemiz. Dil, din, ırk, cinsiyet ayırmadan; birbirimize kenetlenip yaraları sarabilmemiz.
Öyle bir zamandan geçiyoruz ki pek çok şey aynı kalmayacak. Yaşamlar, şehirler, insanlar ve doğa mutlaka bu sürecin sonunda bam-

Hani hep söyleriz ve
duyarız ya: “Şimdi
birlik olma zamanı”,
“Şimdi elimizi
taşın altına sokma
zamanı”, “Birlik ve

beraberliğe her zamankinden
daha çok muhtaç olduğumuz
şu günlerde”, “Safları
sıklaştırma vaktidir” diye…
İşte bugün karşı karşıya
kaldığımız büyük tehlike, bu
sözlerin gerektirdiklerini bilfiil
gerçekleştirme vaktidir.

başka bir hal alacak. Hiç umulmayan bir
zamanda, gözle göremediğimiz kadar
küçük bir varlık ile tüm dünya yeni bir
düzene kavuşacak belki de. Değişmeyen
tek şey ise birliğimiz, beraberliğimiz olacak hiç şüphesiz. Çünkü bu toprakların
bize verdiği en büyük ders: Bir olmak
veya hiç olmak.
Komşumuz aç iken tok uyuyamayız. Soğuktan üşüyeni gördüğümüzde sıcacık
evlerimizde rahat rahat oturamayız. Annesiz veya babasız bir çocuğa şahit olup
kendi evlatlarımıza içimiz acımadan sarılamayız. İşsiz ve eve ekmek götürmek
zorunda kalan insanlarımız varken kazancımızı har vurup harman savuramayız. Öyle bir tarihten geliyoruz ki kimseyi
yoksul ve kimsesiz bırakmayan; sadece
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Artık lafta, duyguda
değil somut gerçeklikte
bunu başarmamız için
bu milli dayanışma
kampanyasında
bütün ayrılıklarımızı,
farklılıklarımızı,
düşmanlık ya da rekabet
unsurlarımızı, ideolojik
–inançsal farklılıklarımızı
tamamen saf dışı bırakıp,
bu son derece insani,
vicdani ve milli gayeye
destek vermemiz, fiilen
sorumluluk üstlenmemiz
ve katkıda bulunmamız
gerekiyor.
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‘millet’ değil kocaman bir aile olan. En önemlisi, bunları karşılık
beklemeden yapabilen bir geçmiş...

Şimdi Birlik Olma Zamanı
Şimdiye kadar hiç çekinmeden yaptığımız gibi, yeniden düşeni kaldıracağız. Komşumuzu, mahallemizi, yaşlılarımızı, çocuklarımızı kısaca insanlarımızı kimsesiz bırakmayacağız. Çünkü karşılaştığımız
bu imtihanı ancak birliğimiz ile atlatabiliriz. Aliya İzzetbegoviç’in
dediği gibi ‘’Ve her şey bittiğinde, hatırlayacağımız şey; düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır.’’ Elbette
bu salgını atlatacağız. Ancak o zaman geldiğinde, yardıma muhtaç
insanlarımızın çağrısına kulak tıkamış olursak, salgın birliğimizi de
götürmüş olacak. Bizi ‘biz’ yapan, tüm zorlukları aşabilmemizi sağlayan gücümüz; birliğimiz.
Kovid-19 salgını, şüphesiz tüm dünyayı gafil avladı, çaresiz bıraktı.
En büyük etkisi sağlıklarımız üzerinde olsa da ekonomik bir etki doğurarak geleceğimiz hakkında endişe etmemize neden oldu.
Devletimiz, süreci en başından beri ciddiye aldı ve önlemlerini uy-

guladı. Sağlık alanındaki hizmetleri vatandaşlarımıza ücretsiz sağlayarak bu
konuda tüm dünyaya örnek oldu. Ayrıca
sahip olduğu hastaneler ve sağlık personeli ile salgını kontrol altında tutmayı
başardı. Şimdi de salgının ekonomik boyutunu kontrol altına almak, insanlarımızı kimsesiz bırakmamak adına, sayın
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
öncülüğünde ulusal çapta bir kampanya başlatıldı: Milli Birlik ve Dayanışma
Kampanyası.
Milli Birlik ve Dayanışma Kampanyası,
salgın ile mücadele sürecinde, özellikle
ekonomik anlamda zarar görenlere, dar
gelirli kesimlere yönelik bir dayanışmayı hedefliyor. Milli dayanışmamızı da
pekiştirecek bu kampanya ile en başta
devlet, özel sektör ve STK’lar olmak üze-

re gücü yeten tüm vatandaşlarımızın katkısı sayesinde bir fon oluşturulması ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılması amaçlanıyor.
İnsani, Vicdani ve Milli Bir Görev
Karşılaştığımız her felakette, devlet olabilmenin gücünü ve özverisini
tüm kaynakları ile gösteren devletimizi şimdi de yalnız bırakmamamız gerekiyor. Elimizi taşın altına koymalı, gücümüz yettiğince insanlarımızın yardımına koşmalı, yaralarını sarmalıyız. Milli Dayanışma Kampanyası’nın özünü de bu fedakarlık oluşturuyor. Dolayısıyla,
vatandaşlarımızın kampanyaya gönülden katılımı büyük bir önem
taşıyor. Bir elin verdiğini öteki bilmeden, devletimizin güvencesi ile
kimseyi darda bırakmadan bu kampanyayı yürütebilmeliyiz. Böylelikle, hiç ummadığımız bir eve, bir aileye devletimiz sayesinde yardımcı
olabileceğiz. Çünkü miktarı ne olursa olsun, sağladığımız katkının
mücadele ettiğimiz tüm felaketlerden büyük olacağını bilmekteyiz.

Tüm Türkiye Sahiplenmeli
Milli Dayanışma Kampanyası, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, il ve
ilçelerde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 1003 sosyal
yardımlaşma ve dayanışma vakfı aracılığıyla hayata geçiriliyor. Kam-

‘’Sazın, sözün,
görüntünün,
hayalin, idealin”
değil katışıksız
bütünleşmenin ve
artık gerçek olmanın
günüdür.

panyanın iletişim boyutunu ise İletişim
Başkanlığı koordine ediyor. Ancak bu
kampanyanın asıl sahibi ve yürütücüsü,
her zaman olduğu gibi, ülkemizin vatandaşları olacak. İçinde bulunduğumuz
şartlar, ortam ve mücadele ettiğimiz felaketler; birliğimizi ve gücümüzü tekrar
ispatlamamızı gerektiriyor. Ayrılıklarımızı, uyuşmazlıklarımızı, ön yargılarımızı
bir kenara bırakıp sadece bu ülkenin vatandaşı olmamızın yettiğini kabul etmeli
ve kampanyaya elimizden gelen desteği
sunarak insanlarımızı bırakmamalıyız.
Türkiye ve vatandaşlarımız, başımıza
gelen her felaketten daha güçlü çıkmayı
her zaman başarmıştır. Yine başaracağız.
Hiçbir vatandaşımızı yarı yolda bırakmadan, hiçbir yardım çağrısına kulak tıkamadan. Bu zorluğu da aşacak ve yine
başaracağız.
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Türkiye’de
Kovid-19 ile
Mücadele:
Etkin Önlemler ve
Kapsayıcı Destekler

Türkiye Cumhuriyeti
Devleti küresel salgına
karşı açıkladığı
destekler ile bir kez daha
milletimizin yanında
olduğunu göstermiştir.
Küresel salgının ülkemizin
ekonomisine, güvenliğine,
turizmine, ticaretine
ve çalışma hayatına
yönelik doğuracağı
olumsuz etkileri en aza
indirmek için kapsamlı
destek paketleri hayata
geçirilmiştir.

T

ürkiye koronavirüse karşı ilk andan beri gerek virüsün ülkeye
girmeden öncesi gerekse girdikten sonrası için, başkanlık sisteminin de büyük katkısıyla ve sağlık bakanlığının yoğun çalışmalarıyla beraber, bakanlıklar ve kamu kurumlarının işbirliğiyle
birçok önlem alınmakta ve ekonomik ve toplumsal destek paketleri hayata geçirilmektedir. İlk olarak, Çin yeni tip koronavirüsü dünyaya henüz duyurmuşken, 6 Ocak’ta Sağlık Bakanlığı bünyesinde koronavirüse dair bir operasyon merkezi oluşturuldu. 15 kişinin görev yaptığı operasyon
merkezinde koronavirüs ile ilgili dünyadaki tüm gelişmeler anlık takip edilmeye
başlandı ve 10 Ocak’ta da Koronavirüs Bilim Kurulu oluşturuldu. Bilim Kurulunun
katkısıyla, içeriğinde enfeksiyona ilişkin genel bilgileri, vaka tanımı ve vaka yönetimini, enfeksiyon kontrolünü ve izolasyonu, hasta bakımını ve tedavisini, vaka
görülen ülkelere gidecek kişilerin yapması gerekenleri barındıran, Koronavirüs
Hastalık rehberi hazırlandı.
11 Mart’ta ilk vakanın duyurulması ardından derhal okulların eğitimine 16 Mart
itibariyle ara verildi ve 12 Mart’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yeni ve kapsamlı
önlemler alma amaçlı yönetmelikler ve kararlar alınmasına yönelik olağanüstü
toplandı. Birçok ülkeye giriş çıkış süresiz olarak durdurdu ve Futbol müsabakalarına ara verildi. 60 yaş üzeri ve 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı getirilirken,
Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde bütün sanatsal etkinlikler ertelendi ve
yurt dışından gelen bütün yolcular için zorunlu karantina uygulaması başlatıldı
ayrıca kamuya açık bütün alanlara (kuaför, lokanta, kafe, masaj salonu vb.) kapatma kararı verildi. Bugüne gelindiğinde, büyükşehirler arası seyahat yasağı,
yeni pandemi ve sahra hastaneleri ve plazma tedavisi gibi birçok çalışmaların
yanında, birçok ekonomik destek paketi de hazırlanmıştır ve uygulanmaya başlanmıştır.

Açıklanan Ekonomik Destekler
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Bütün dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 virüsü sebebiyle, hayat bütün dünyada
olduğu gibi Türkiye’de de durma noktasına gelmiştir. Birçok işletme kapalı olduğundan ya da insanların evde kalmasından dolayı eskisi gibi ihtiyaçlarını karşılayamamıştır. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan toplantılar doğrultusunda, iş
yapamayan her sektör için ayrı ekonomik paketler hazırlanmış ve uygulanmaya
başlanmıştır.

Türkiye’de koronavirüsle
ulusal mücadelenin en önemli
bileşenlerinden biri, sağlık
çalışanlarıdır. Cumhurbaşkanı Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde
kararlaştırılan destek paketlerinde sağlık
çalışanlarına özellikle yer verilmiştir.
17 Mart’ta açıklanan kararlara göre, gecikmeye giren kredilerin takip
süresi 90 günden 180 güne çıkarıldı. Merkez Bankası, gün içi ve gecelik vadedeki hazır imkânlar çerçevesinde bankalara ihtiyaç duydukları
tüm likiditeyi sağlayacağını açıkladı. Hasta ve engelli vergi mükelleflerine, evlerinde beyanname verme hizmeti başlatıldı. 31 Mart’a
kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme
ve ödeme süreleri 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatıldı. 18 Mart’ta
açıklanan ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ destek paketi kapsamında, perakende, AVM, demir-çelik, otomotiv, lojistik, ulaşım, sinema, tiyatro,
konaklama, yiyecek-içecek, tekstil-konfeksiyon ve etkinlik-organizasyon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin
Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerinin 6’şar ay erteleneceğini, Konaklama Vergisi’nin Kasım ayına kadar uygulanmayacağını, otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemelerinin
Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle ertelendiğini, Kovid-19
salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemelerinin asgari 3 ay
öteleneceği ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği sağlanacağını, ihracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım
oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği
verileceğini, esnaf ve sanatkârların Halkbank’a olan kredi borçlarının
Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemelerinin 3 ay süreyle ve
faizsiz olarak erteleneceğini, kredi garanti fonu limitinin 25 milyar

Bilim Kurulu’nun
önerileri doğrultusunda,
salgının ülkemize girişini
mümkün olan en geç
tarihe çekebilmek ve giriş
yaptıktan sonra yayılma
hızını yavaşlatmak için daha
Türkiye’de herhangi bir vaka
görülmeden önce gerekli
tüm adımları attığını ortaya
koymaktadır.

liradan 50 milyar liraya çıkartılacağını, kredilerde önceliğin gelişmelerden
olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı
oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ’lere verileceğini, beş yüz bin
liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktarın yüzde 80’den yüzde 90’a
çıkartılarak asgari peşinatın yüzde 10’a
düşürüleceğini, koronavirüs etkisiyle
Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline
“mücbir sebep” notu düşüleceğini, asgari ücret desteğinin devam edeceğini,
en düşük emekli maaşının 1500 liraya
yükseltileceğini, emeklilerin bayram
ikramiyelerinin Nisan ayı başında ödeneceğini, istihdamdaki sürekliliği temin
etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma
süresinin 4 aya çıkarılacağını, tek başına yaşayan 80 yaş üstü vatandaşlar için
sosyal hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programı
başlatılacağını, Aile, Çalışma ve Sosyal
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21 Mart’ta Sosyal
yardımlardan
yararlanan 2
milyon dar gelirli
aileye, Ekonomik
İstikrar Kalkanı
kapsamında
1000’er
lira yardım
yapılacağı, 24
Mart’ta Halkbank’ın
ayrım yapmaksızın
tüm esnafa 6 ay
ödemesiz, 36 ay
vadeli, 25 bin lira
nakit kredi ve
25 bin lira ticari
kart (Esnaf Kart)
desteği vermesi
kararlaştırıldı.

Hizmetler Bakanlığının belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak
nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayrılacağını Cumhurbaşkanımız
Sayın Erdoğan, basın toplantısı aracılığıyla halka duyurdu ve duyurulan paketler
akabinde uygulanmaya başlandı.
Bu yönetmelikler hastalığın yayılımıyla daha kapsamlı bir hal almaya başlamış; 21
Mart’ta Sosyal yardımlardan yararlanan 2 milyon dar gelirli aileye, Ekonomik İstikrar
Kalkanı kapsamında 1000’er lira yardım yapılacağı, 24 Mart’ta Halkbank’ın ayrım yapmaksızın tüm esnafa 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli, 25 bin lira nakit kredi ve 25 bin lira
ticari kart (Esnaf Kart) desteği vermesi kararlaştırıldığı, Üniversite hastanelerindeki
çalışanların da performans ödemelerini 3 ay tavandan yapılması kararlaştırılarak, bu
kapsamda 1,2 milyar liralık bir ek destek ayrıldığı, duyuruldu. 25 Mart’ta Toplumun pek
çok kesimine yönelik ekonomik tedbirler içeren “torba teklif”e göre, aylık bağlanan
maluller ve harp malullerinden çalışmaya devam edenlere, en az 20 yıllık sigortalılık
süresi ve 5 bin gün prim ödenme şartıyla yaşlılık aylığı da bağlanabileceği, afet bölgelerinde elektrik, doğal gaz tüketim bedelleri 1 yıla kadar ertelendiği, Hazine ve Maliye
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17 Mart’ta açıklanan kararlara göre, gecikmeye giren kredilerin takip süresi 90 günden 180 güne
çıkarıldı. Merkez Bankası, gün içi ve gecelik vadedeki hazır imkânlar çerçevesinde bankalara
ihtiyaç duydukları tüm likiditeyi sağlayacağını açıkladı.

Bakanının kredi garanti kurumlarına nakit kaynak aktarma yetkisi 50
milyar liraya yükseltildiği İşverenlere bu yıl sektör ayırımı yapılmaksızın
günlük 2,50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacağı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Hazırlanan torba teklifler zamanla ihtiyaca
göre şekillenmiş, ihtiyaçlar doğrultusunda yenileri de eklenmiştir.

Tedbirler Açısından Uluslararası Karşılaştırma
Türkiye diğer ülkelere kıyasla, koronavirüsle mücadele bağlamında en
erken tedbir alan ülkelerden biridir. Türkiye diğer ülkelerin koronavirüs
salgını ile olan mücadelelerini yakından takip etmiş ve ülkemizde daha
koronavirüs vakası bile görülmeden gerekli tedbirler alınmaya başlamıştır. Koronavirüsün ülkemizde görülmesi, aldığı tedbirler doğrultusunda, Çin’de hastalığın görülmesinden üç ay sonra, komşusu olan
ve gelişmiş sayılan birçok ülkede görülmesinden de en az bir ay sonra
gerçekleşmiştir. Çin’de hastalığın duyulmasının ardından Türkiye’de
10 Ocak’ta kurulan Bilim Kurulu, bu oluşumla dünyada ilk özelliğini

İHTİYAÇ
SAHİBİ
AİLELERE

2 MİLYAR
LİRALIK
KAYNAK

taşımaktadır. İlk vakadan 11 gün sonra
60 yaş ve üstü için, sonrasında 20 yaş
altı için, sonrasında da 30 büyükşehir
ve Zonguldak için haftasonları ve özel
günlerde sokağa çıkma yasağı getirilmiş,
ancak sokağa çıkma yasağı diğer ülkelerde ilk vaka görülmesinden çok sonra
önlem olarak alınmaya başlanmıştır.
Dahası, Türkiye’de diğer ülkelerden çok
daha erken olarak, ilk vaka görüldükten
sadece 1 gün sonra eğitim-öğretime ara
verilmiştir. Bunlar gibi daha birçok örnek
ile Türkiye, koronavirüse karşı aldığı önlemler ve yürüttüğü politikalar üzerine,
tüm dünyaya örnek bir yönetim sergilemiştir.
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Kovid-19 ile mücadelede

Ekonomik ve Mali
Destekler
1.9
MİLYON

6
AY

50
MİLYAR

Mücbir Sebep Hali
Mücbir sebep halinden yararlanacak
sektörlerde faaliyet gösteren
mükelleflere ek olarak tüm gelir
vergisi mükellefi 1,9 milyon
vatandaşımız da mücbir sebep hali
kapsamına alındı.

Erteleme
Otel kiralamalarına ilişkin irtifak
hakkı bedelleri ve hasılat payı
ödemeleri Nisan, Mayıs ve Haziran
ayları için 6 ay süreyle ertelendi.

50 Milyar TL'lik Kaynak
Hazine Destekli Kredi Garanti Sistemi
kapsamında yasal kaynak miktarı 25 milyar
liradan 50 milyar liraya çıkarılarak, finansmana
erişimde teminat sıkıntısı yaşayan küçük büyük
tüm işletmelerimizin açılacak paketler dâhilinde
toplamda 450 milyar TL’den fazla kredi
imkânından yararlanması sağlanmıştır.

YASAL KAYNAK MİKTARI
25 MİLYAR

YENİ DÜZENLEME İLE

50

MİLYAR TL

2 milyondan
fazla mükellefin
muhtasar, KDV ve
prim ödemeleri
(yaklaşık 53,6
milyar TL) 6 ay
ertelendi.

Finansman
Desteği
Nakit akışı bozulan
firmaların ve
gerçek kişilerin
kredi ödemeleri
asgari 3 ay
ertelenerek,
finansman
desteği sağlandı.
Kredi
ödemelerindeki
gecikmelere
esneklik
tanınmıştır.
İhracattaki geçici
yavaşlama
sürecinde
kapasite kullanım
oranlarının
korunması
amacıyla
ihracatçılara
stoklarını
eritmeleri için 1
yıldan fazla süre
verilmiştir.
Temerrüde düşen
firmaların siciline
“mücbir sebep”
notu düşülmesi
sağlanmıştır.

KREDI
ÖDEMELERI
3 AY
ERTELENECEK
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Devletimiz küresel salgına karşı açıkladığı destekler ile bir kez daha
milletimizin yanında olduğunu göstermiştir. Küresel salgının ülkemizin
ekonomisine, güvenliğine, turizmine, ticaretine ve çalışma hayatına
yönelik doğuracağı olumsuz etkileri en aza indirmek için kapsamlı destek
paketleri yaşama geçirilmiştir. “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketi

esnaftan çiftçiye, işvereninden işçisine, memurundan
emeklisine kadar toplumun birçok kesimine yönelik
kapsamlı tedbirleri içermektedir.

Beyanname Erteleme
Vergi beyanname verme ve tahakkuk
eden vergi ödeme süreleri ertelendi.

Vatandaşlara daha
uygun şartlarda
konut alım imkânı
sağlanmıştır.

Ödeme Esnekliği
İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı
kuruluşların mülkiyetinde veya
tasarrufunda olup kiraya verilen
taşınmazlara kira ödemeleri konusunda
destek ve esneklik sağlandı.

3 Milyar TL Ek Kaynak

Konaklama
vergisinin
uygulanması
2021 yılı Ocak
ayına kadar
ertelendi.

Yurt içi havayolu
taşımacılığında
3 ay süreyle KDV
oranı %18’den
%1’e indirildi.

Belediyelerin aylık vergi payı ödemelerinde
borçlarına karşılık yapılan 3 milyar TL’lik
3 aylık (Nisan-Mayıs-Haziran) kesinti
yapılmayacaktır. Böylece belediyelere ek
olarak 3 milyar TL’lik kaynak sağlandı.

65 Yaş ve Üzerine Vergi Ertelemesi
65 yaşın üzerinde ve kronik rahatsızlığı nedeniyle sokağa
çıkamayacak olan vergi mükellefi vatandaşların beyanname ve
ödemeleri yasağın sonuna kadar ertelendi.

KOBİ alacakları
Devlet destekli alacak sigortası kapsamı
genişletilerek KOBI’lerin alacakları
garantilendi.

Kredi Erteleme
136 bin işletmenin banka kredileri 3 ay
ertelenecektir.
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Kovid-19 ile mücadelede

Ekonomik ve Mali
Destekler

Yurtdışındaki
vatandaşlar
için Dışişleri
Bakanlığı
Konsolosluk
Çağrı Merkezi
7/24 hizmete
açıldı.

Türkiye’nin bugüne kadar
koronavirüs salgını çerçevesinde
öne çıkan destekler şu şekildedir:

Gecikmeye giren
kredilerin takip süresi 90
günden 180 güne çıkarıldı.
Merkez Bankası, gün içi
ve gecelik vadedeki hazır
imkânlar çerçevesinde
bankalara ihtiyaç
duydukları tüm likiditeyi
sağlayacağını açıkladı.
Hasta ve engelli vergi
mükelleflerine, evlerinde
beyanname verme hizmeti
başlatıldı.
31 Mart’a kadar verilmesi
gereken yıllık gelir vergisi
beyannamelerinin verilme
ve ödeme süreleri 30
Nisan 2020 tarihine kadar
uzatıldı.

30 Haziran 2020'ye kadar geçerli olmak
üzere, işçinin kısa çalışma ödeneğine hak
kazanabilmesi için öngörülen hizmet
akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme
koşullarını yerine getirmesi hükmü, kısa
çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün
hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde
450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası
primi ödenmiş olması şeklinde uygulanacaktır.
Işçilerin ücret kaybının ve işletmelerin
işgücü kaybının en aza indirilmesi ile
işletmelerin telafi çalışması süresi iki aydan
dört aya çıkarıldı.
Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan
emeklilere ve hak sahiplerine 1000 lira olarak
öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 1500
liraya yükseltildi.
Işveren sendikası dayanışma ve yardımlaşma
fonu desteğinin azami sınırı yüzde 25'ten yüzde
35'e çıkarıldı.
1 Nisan 2020'de yürürlüğe girmesi
öngörülen konaklama vergisinin yürürlük
tarihi 1 Ocak 2021'e ertelendi.
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Perakende, AVM, demirçelik, otomotiv, lojistik,
ulaşım, sinema, tiyatro,
konaklama, yiyecekiçecek, tekstil-konfeksiyon
ve etkinlik-organizasyon
sektörleri için Muhtasar
ve KDV tevkifatı ile SGK
primlerinin Nisan, Mayıs ve
Haziran ödemelerinin 6’şar
ay erteleneceğini,
Konaklama Vergisi’nin
Kasım ayına kadar
uygulanmayacağını,
Asgari ücret desteğinin
devam edeceğini,
Türk Hava Yollarına
gereken desteğin
verileceğini,

KOBİ'lere kalkan
olacak "3'lü koruma
paketi" kapsamında,
KOSGEB alacaklarının
3 ay ertelenmesine,
KOSGEB projelerine 4
ay ek süre verilmesine
ve koruyucu sağlık
ürünleri üretimine 6
milyon liraya kadar
destek sağlanmasına
karar verildi.
Yer altı maden
işletmelerine
destek verilmesi
kararlaştırıldı.
Tıbbi maskelerde ve
solunum cihazlarında
ilave gümrük vergisi
kaldırıldı ve etil alkol
ithalatında uygulanan
gümrük vergisi
sıfırlandı.
TÜBİTAK, Kovid19’un teşhis ve
tedavisinde kullanılan
ürünlerin “KOBİ
Ar-Ge Başlangıç
Destek Programı”
çerçevesinde
destekleneceğini
bildirdi.

Tek başına yaşayan 80
yaş üstü vatandaşlar için
sosyal hizmet ve evde
sağlık hizmetlerinden
oluşan periyodik takip
programı başlatılacağını,

Kovid-19 testi için
16 olan laboratuvar
sayısının 25 ilde toplam
36'ya çıkarılmasına karar
verildi.

Beş yüz bin liranın
altındaki konutlarda
kredilendirilebilir miktarın
yüzde 80’den yüzde
90’a çıkartılarak asgari
peşinatın yüzde 10’a
düşürüleceğini,

TÜRKŞEKER’in
Haziran ayı sonunda
yaklaşık 40 bin çiftçiye
ödemesi gereken
avans bedelleri ve
Ramazan ile Kurban
Bayramları öncesi
ödemesi gereken
küspe istihkak
bedelleri toplamı
olan 250 milyon
liranın erken ödemesi
kararlaştırıldı.
İstanbul Valiliği,
65 yaş üstü 50 bin
kişiye gıda kolisi
desteği sağlanacağını
duyurdu.
Kredi kartlarındaki
azami faiz oranları
düşürüldü. Kredi
kartı asgari borç
yatırma tutarının
en alt limiti borcun
yüzde 30’undan yüzde
20’sine çekildi.

Hazine ve Maliye
Bakanı Albayrak,
ücretli öğretmenlerin
ve usta öğreticilerin
ek ders ücreti
ödemelerinin
koronavirüsle
mücadele döneminde
de yapılmaya devam
edeceğini açıkladı.
Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler
Bakanlığı 4'ü kanser
ve epilepsi, 3'ü
parkinson olmak
üzere 93 ilacın daha
geri ödeme listesine
alındığını açıkladı.
Sosyal Güvenlik
Kurumunda bedeli
karşılanan yurt içi
ilaç sayısı 8 bin 564'e
ulaştı.
Uygun durumdaki
orduevi ve askerî
misafirhaneler
koronavirüs
salgınıyla mücadele
kapsamında sağlık
çalışanlarının
kullanımına açıldı.

Şartları tutan
özel kreş ve gündüz
bakım evlerinin kısa
çalışma ödeneğinden
yararlanabilmesi
kararlaştırıldı.
Nafaka
alacaklarına ilişkin
icra takipleri hariç
olmak üzere, tüm
icra ve iflas takipleri
30 Nisan'a kadar
durduruldu.
MEB cerrahi maske
üretimi yapan Mesleki
ve Teknik Anadolu
Lisesi sayısını 50’ye
çıkararak, 100 bin
olan cerrahi maske
üretiminin ayda 2
milyona çıkarılması
hedeflendi.
Belediyelerden 3
milyar liraya denk
gelen 3 aylık kesinti
yapılmamasına karar
verildi.

Yasak nedeniyle
ekmek gibi zorunlu
ihtiyaçlar, güvenlik
güçleri, vefa sosyal
destek grupları, yerel
yönetimler, muhtarlar
ve fırın esnafı
vasıtasıyla karşılandı.
Kısa çalışma
ödeneğinden
yararlanamayan veya
ücretsiz izne çıkarılan
vatandaşlara 3 ay
boyunca aylık 1170
lira maaş desteği
sağlanacağı açıklandı.
Koronavirüs
salgınıyla mücadele
kapsamında malzeme
yardımı yapılan ülke
sayısı 34’e ulaştı.
Adalet Bakanı
Gül, insan
sirkülasyonunun
adliyelerde %95,
noterliklerde de %85
oranında azaldığını
açıkladı ve ihtiyacı
olan vatandaşların
noterlere e-başvuru
yapabileceklerini
söyledi.

KDV beyanname
verme ve ödeme
süresi 24 Nisan’a,
Ba-Bs formlarının
verilme süresi 30
Nisan'a uzatıldı.
Sağlık
personelinin ek
ödemelerinin
üç aylık zaman
diliminde
iyileştirileceği
ve yeni 32.000
personel istihdam
edileceği açıklandı.
Kovid-19
tanısının etkin
bir şekilde
koyulabilmesi için
ilave 50.000 adet
Hızlı Tarama Kiti
Çin’den Türkiye’ye
getirildi.
Yerli solunum
cihazının seri
üretimine
başlanmasına karar
verildi.
Çin'den Kovid-19
için getirilen ilaçlar
ambulans uçaklarla
40 şehre dağıtıldı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,
100 aracın Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın
da desteğiyle Vefa Destek
Grubu’na bedelsiz olarak tahsis
edildiğini duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk,
kaynaştırma öğrencileri için
hazırlanan Türkçe, matematik
ve hayat bilgisi derslerine ait 30
ders anlatım videosunun ilkinin
17 Nisan’da TRT EBA TV'de
yayınlanmaya başlanacağını
bildirdi.

Halkbank’ın
ayrım yapmaksızın
tüm esnafa 6 ay
ödemesiz, 36 ay
vadeli, 25 bin lira
nakit kredi ve
25 bin lira ticari
kart (Esnaf Kart)
desteği vermesi
kararlaştırıldı.
Nisan, Mayıs
ve Haziran’da
muhtasar ve KDV
beyannamelerine
ilişkin ödemeler
6’şar ay ötelendi.
Bu aylarda
verilmesi gereken
Muhtasar ve KDV
beyannameleri 27
Temmuz’a ertelendi.

Üniversite
hastanelerindeki
çalışanların da
performans
ödemelerini 3
ay tavandan
yapılması
kararlaştırılarak,
bu kapsamda 1,2
milyar liralık bir
ek destek ayrıldı.
Aylık bağlanan
maluller ve harp
malullerinden
çalışmaya
devam edenlere,
en az 20 yıllık
sigortalılık süresi
ve 5 bin gün prim
ödenme şartıyla
yaşlılık aylığı da
bağlanabilecektir.
Afet bölgelerinde
elektrik, doğal
gaz tüketim
bedelleri 1 yıla
kadar ertelendi.

Milli Eğitim Bakanı
Ziya Selçuk öğretmenler
için açılan 17 uluslararası
akredite yazılım
sertifika programının
lise kademesindeki
öğrencilerin de erişimine
sunulmasına ilişkin
başlattıkları çalışmanın
tamamlandığını duyurdu.
Tarım ve Orman
Bakanlığı, Kovid-19
salgınına karşı sağlıklı
beslenmek için
başlatılan balık tüketim
kampanyasının ikincisinin
yarın Türk somonu ile
devam edeceğini duyurdu.
TBMM’ye sunulan kanun
teklifi ile Türkiye Varlık
Fonu'nun salgın nedeniyle
zor duruma düşecek büyük
şirketlere ortak olmasının
önü açıldı.

İşverenlere bu yıl sektör ayırımı
yapılmaksızın günlük 2,50 lira, aylık 75 lira
asgari ücret desteği sağlanacaktır.
Vakıflar Genel Müdürlüğü taşınmazlarında
kira borcu olanlara 3 ay süre tanındı.
Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi
24 Mart 2020'den önce kullanılan
kredilerin ödemelerini aksatan gerçek
ve tüzel kişilerin Türkiye Bankalar
Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan
kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi
geciken kısmının 31 Aralık 2020'ye kadar
tamamının ödenmesi veya yeniden
yapılandırılması halinde kredi kuruluşları
ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate
alınmayacaktır.
Çek Kanunu'ndaki değişiklikle 24 Mart
2020'ye kadar işlenen suçtan dolayı
mahkûm olanların cezalarının infazı
durdurulacaktır.
1 Mart 2020'den 30 Haziran 2020'ye
kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin
ödenememesi, kira sözleşmesinin feshi ve
tahliye sebebi oluşturmayacaktır.

Hadımköy’de 100
ve Derince’de 250
yataklı olmak üzere
Istanbul’a iki yeni hastane
daha kazandırılması
kararlaştırıldı.

Kamu bankaları
işletmelerin 20,5
milyar liralık; 795 bin
vatandaşın da 40,6
milyar liralık kredi
borcunu öteledi.

456’sı yoğun bakım
yatağı olmak üzere toplam
2862 yataklı Başakşehir
Şehir Hastanesi’nin ilk
kısmının 20 Nisan’da, ikinci
kısmının da 15 Mayıs’ta
kullanıma açılacağı
duyuruldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı
sosyal yardımlarda
kadınlara ödenen
miktarlarda artışa gitti.
Şartlı doğum yardımı
100 TL’ye, eşi vefat etmiş
kadınlara yönelik yardım
programı kapsamında
ödenen miktar ise, 325
TL’ye çıkarıldı.

Vefa Sosyal Destek
Grupları vatandaşların
ihtiyaçlarının temini ve
durumlarının takibi için
düzenli olarak ziyaretlere
devam etti.

Hazineye ait atıl
tarım arazilerin örnek
ekilişler için çiftçilerin
kullanımına açılacağı
duyuruldu. İlk etapta 9
milyon metrekare alanda
ekim yapılacağı bildirildi.
Sivas Cumhuriyet
Üniversitesi ve sanayi
işbirliği ile sağlık
personelini korumak
amacıyla yerli ve milli
imkânlarla “video
laringoskop cihazı”
üretildi.
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Dünyadan
Kovid-19 Önlemleri*
AMERIKA BIRLEŞIK DEVLETLERI

Donald Trump: “Hiçbir şey yapmasaydık 2 milyon 200 bin insanın ölmesi bekleniyordu. Ölü sayısını 100200 bin civarında tutabilirsek iyi iş çıkarmış olacağız.”
Amerika Birleşik Devletleri, Mart ayında İtalya ve Çin Halk
Cumhuriyeti’ni geride bırakarak dünyada en fazla Kovid-19
vakası bulunan ülke konumuna geldi. 22 Ocak’ta ilk vakanın tespit edilmesi sonrasında durumun kontrol altında
olduğunu söyleyen Başkan Donald Trump, havaların ısınmasıyla birlikte virüsün “mucizevi biçimde” yok olacağını
savundu. Mart ayının ilk haftasında, Kovid-19 enfeksiyonu
kaynaklı ölümlerin başlaması Amerikan borsasında tarihi
bir düşüşe neden olurken, Trump yönetimi ise durumun
ciddiyetini kabullenmek zorunda kaldı. Ülkede güncel vaka
sayısı 2.390.00 vaka, ölü sayısı ise 123.000 kişiye ulaşmıştır.
Başkanlık seçimlerinin Kasım ayında yapılması planlanan
Amerika Birleşik Devletleri’nde yönetim, bir yandan salgınla mücadele için “100 günde 100.000 solunum cihazı üretme veya edinme” sözü verirken, diğer yandan ekonomiyi
ayakta tutmak için önlemler alıyor. Aynı zamanda salgından
zarar gören kişi ve işletmelerin sübvanse edilmesi için toplam 2.2 trilyon dolarlık ekonomik teşvik paketi hazırlandı.

trump
Küresel virüs salgını
milyonlarca insanın kaderini
etkilemeye devam ederken,
virüs ile mücadelede ülkeler
arasında farklılıklar ortaya
çıkmakta. Dünyadan bazı
uygulamaları ve liderlerin
açıklamalarını bu köşede sizler
için derledik.

* Rakamlar 28 Nisan gününe aittir.
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KANADA

101.963 teyitli Kovid-19 vakasının bulunduğu Kanada’da şimdiye dek 8.454
kişi hayatını kaybetti. Enfeksiyon tanısı
konulanlar arasında Kanada Başbakanı
Justin Trudeau ve eşi Sophie Gregoire
Trudeau da bulunuyor. Trudeau, Mart
ayının ortasından beri çalışmalarını
karantinadan sürdürüyor. Virüsün, salgının yeni merkez üssü olan Amerika
Birleşik Devletleri’nden kendi topraklarına ulaşmasından endişe eden Kanada,
21 Mart 2020 tarihinde güney sınırını
zorunlu olmayan tüm seyahatler için
30 gün süreyle kapattı. Ayrıca Kovid-19
belirtilerini gösteren kişilerin iç hat
uçuşlarına ve şehirlerarası trenlere alınmayacağı açıklandı. Trudeau hükümeti,
salgının ekonomik etkilerini asgari düzeye indirgemek için krizden etkilenen
şahıs ve şirketlere toplam 82 milyar dolarlık acil yardım paketi hazırlıyor.

BIRLEŞIK KRALLIK

Boris Johnson: “Bir jenerasyonun yaşayacağı en ciddi kamu sağlığı kriziyle karşı karşıyayız. Virüs yayılmaya devam edecek ve dürüst olmam gerekirse daha birçok aile,
sevdiklerini vaktinden önce kaybedecek.”
Kovid-19 salgınının ilk günlerinde birçok Avrupa ülkesinden farklı olarak sürü bağışıklığı
(herd immunity) stratejisini benimseyen Birleşik Krallık hükümeti, krizin kontrolden çıkması üzerine Mart ayı ortasında bu plandan vazgeçerek, konvansiyonel tedbirlere yöneldi. Öte
yandan ülkenin önlem almakta gecikmesi nedeniyle hastalık sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 42.927’ye, vaka miktarı ise 306.210’a ulaştı. Başbakan Boris Johnson ve kraliyet
ailesi üyelerinin de Kovid-19 salgınından etkilenmesiyle Birleşik Krallık, Nisan ayında Ulusal
Sağlık Servisi için (NHS) binlerce solunum cihazı temin etmeyi planladı. Ülkenin yaşadığı solunum cihazı sorununu gidermek için de birçok özel şirket seferber oldu. İngiliz elektrikli
süpürge ve vantilatör üreticisi Dyson, kısa sürede 10 binlerce solunum cihazı üretme sözü
verirken İngiltere merkezli Formula 1 takımları, ortak bir proje kapsamında yeni bir solunum
cihazı tasarladı. Johnson hükümeti, işyerlerine toplam 330 milyar sterlinlik kredi açılması
gibi önlemlerle salgının ülke ekonomisine vereceği zararı asgari düzeye indirmeye çalışıyor.

johnson
FRANSA

24 Haziran 2020 itibarıyla 29.720 kişinin öldüğü, 35.000 insanın yoğun bakımda bulunduğu Fransa’da 161.267 vaka tespit edildi. Başbakan Édouard
Philippe, “Nisan ayının ilk yarısının zor geçeceğini” açıkladı. Ülkede 16 Mart
günü ilan edilen ev karantinası kapsamında halkın süpermarket, eczane ve
işyeri dışında yerlere gitmek için evlerini terk etmesine izin verilmiyor. Karantina uygulaması en az 15 Nisan’a kadar geçerli olacak. Acil servis ve yoğun bakım kapasitesinin aşıldığı ülkede Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, salgınla mücadele
tedbirlerini almakta geç
kaldığı eleştirisiyle karşı
karşıya bulunuyor. Kamuoyu yoklamaları, Fransız
liderin salgın nedeniyle
popülaritesini kaybettiğini ortaya koyuyor. Buna
göre halkın sadece yüzde
37’si hükümetin salgınla
mücadele performansından memnun olduğu görüşünü paylaşıyor.

I TA LYA

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen
Avrupa ülkesi olan İtalya, ülkenin kuzey
bölgelerindeki sağlık sisteminin felç olması nedeniyle büyük kayıplar yaşadı. 24
Haziran itibarıyla toplam vaka sayısı 238.
833'e ulaştı ülkede 34 .675 kişi virüs enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti. Yaklaşık
10.000 kişinin hâlâ yoğun bakımda olduğu
İtalya, bir yandan kamu sağlığı krizini aşmaya çalışırken, diğer yandan Avrupa Birliği ile
gerilimler yaşıyor. AB ülkelerinin, salgının
ilk haftalarında İtalyan hükümetinden gelen yardım taleplerine kulak tıkaması Akdeniz ülkesinde tepkilere neden olmuştu.
Yükselen Avrupa karşıtlığı nedeniyle aşırı
sağ hareketlerin güçlenmesi beklenirken,
Başbakan Giuseppe Conte’nin ‘ortak tahvil
satışı’ teklifinin Almanya ve Hollanda engeline takılması, krizden önce zor günler yaşayan İtalyan ekonomisinin nasıl ayağa kalkacağı hakkında soru işaretleri doğuruyor.
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Virüs İle
Mücadelenin
Dünya’da
Yansımaları

A L M A N YA

Angela Merkel: “Durum çok ciddi. Durumu ciddiye alın. Ülkemiz, II. Dünya Savaşı’ndan beri dayanışma
içinde olmamızın bu kadar önemli olduğu bir krizle karşı karşıya kalmadı.”
Avrupa'nın en kalabalık ülkesi olan Almanya’da bugüne kadar 192.778 Kovid-19 vakası tespit edilirken; ölü sayısı 8.986
olarak gerçekleşti. Ülke, ölüm oranını çok düşük seviyelerde
tutarak uluslararası toplumdan övgü aldı. Ancak 2019 verilerine göre 28.000 olan yoğun bakım yatak kapasitesinin
ihtiyaca cevap verememesi ihtimali, ciddi bir tehdit olmaya
devam ediyor. Şansölye Angela Merkel’in enfekte olması ve
Hessen Eyaleti Maliye Bakanı Thomas Schäfer’in salgın sebebiyle intihar etmesi gibi olaylar, Almanya’nın salgını kontrol altına alamadığını ortaya koyuyor. Son anketlere göre
Merkel’in genel başkanlığını sürdürdüğü merkez sağ CDU/
CSU partisi, krizden güçlenerek çıktı. Avrupa’nın ekonomik
lokomotifi olmayı sürdürmek için Mart ayında 750 milyar
Euro’luk destek paketi açıklayan Alman hükümeti, bir yandan
da Avrupa Birliği’nde patlak veren krizleri kontrol altına almaya çalışıyor. İtalya ve İspanya gibi zor durumdaki ülkelerin
ortak tahvil teklifine karşı çıkan Merkel, kıtada istikrarı muhafaza etmek için yeni formüller üretmek zorunda kalacak.

merkel
I S P A N YA

* Rakamlar 28 Nisan gününe aittir.
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İtalya’yla birlikte Kovid-19 salgınından en kötü etkilenen Avrupa ülkesi olan İspanya’da hükümeti, virüsün yayılmasına karşı gerekli önlemleri zamanında
almamakla suçlanıyor. Parlamentonun, 14 Mart’tan
beri ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağını 26 Nisan’a kadar uzatma kararı aldığı ülkede,
gerekirse daha sert önlemler alınabileceği kaydedildi. İspanya Sağlık Bakanlığı verilerine göre bugüne
kadar yaklaşık 28.325 kişi virüs enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybederken 246.752 kişi hastaneye
kaldırıldı. Ülkede 22.000 civarında sağlık çalışanının
enfekte olması, salgınla mücadelede sorun yaratıyor.
Öte yandan hükümet, Kovid-19 salgınının ekonomiyi
durdurmasını engellemek amacıyla şirketleri, çalışanları ve krizden zarar gören kesimleri korumak için
200 milyar Euro’luk bir yardım paketi açıkladı. Ayrıca küçük ve orta ölçekli işletmelerin 30.000 Euro’ya
kadar olan vergi borçları altı ay ötelendi. İspanya’nın,
alınan önlemlere rağmen ekonomik istikrara kavuşmak için Avrupa Birliği ülkelerinin desteğine ihtiyaç
duyacağı değerlendiriliyor.

ispanya

çin

ÇIN HALK CUMHURIYETI

Kovid-19'un anavatanı olan Çin Halk Cumhuriyeti, bazı
uzmanlar tarafından salgının tüm Dünya’ya yayılmasından sorumlu tutulsa da; zamanında aldığı sert tedbirler
sayesinde krizi ilk atlatan ülkeler arasında yerini aldı.
Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin’de, Ulusal Sağlık
Komisyonu’nun açıklamalarına göre toplam 84.341 vaka
tespit edildi. Toplam can kaybının 4.643’e ulaştığı ülke,
Mart ayının ikinci yarısında Kovid-19 salgınının tam olarak
durdurulduğunu duyurdu. Öte yandan virüsün yeniden
yayılacağı endişesi nedeniyle sinemalar ve bazı eğlence
yerleri tekrar kapatıldı. Aynı kapsamda yabancıların ülkeye girişi yasaklandı. Küresel salgının çıkış noktası olan Çin,
geride bıraktığımız haftalarda virüsten etkilenen ülkelere
yardım ve ihracat yapmak suretiyle acil ihtiyaçların karşılanmasına katkıda bulunarak imajını düzeltmeye gayret
etti. Amerika Birleşik Devletleri’nin küresel liderlik iddiasından uzaklaştığı bir ortamda Pekin yönetiminin kendisini ‘çözüm ortağı’ olarak konumlandırması, Kovid-19
salgınının küresel güç dengesinin Çin lehine değiştiği bir
kırılma anı olduğu yorumlarına neden oldu.

J A P O N YA

Kovid-19 salgını ile mücadelede başarılı ülkeler arasında gösterilen Japonya’da bugüne kadar 17.968 kişi
enfekte olurken, hayatını kaybedenlerin sayısı 955’e
ulaştı. Öte yandan Başbakan Shinzo Abe, 28 Mart akşamı yaptığı basın toplantısında, hastanelerde aşırı bir
yığılma olduğunu hatırlatarak, “Kovid-19 salgınının
kontrolden çıkması hâlinde ölüm oranında artış yaşanabileceği” uyarısında bulundu. Japon hükümeti,
durumun kontrolden çıkmaması için halka çok dikkatli olma çağrısında bulunurken, bugüne kadar olağanüstü hâl baskısına direndi. Ancak alınan önlemler
kapsamında Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk
Cumhuriyeti, Güney Kore ve bir dizi Avrupa ülkesinin
vatandaşlarının Japonya’ya girişlerine izin verilmiyor.
Temmuz ayında olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanan Japonya’da, organizasyonun 2021
yazına ertelenmesiyle ekonomik kayıp oluştu. Ülkede
2020 mali yılı için rekor bir bütçe onaylanırken; hükümet, küresel salgının ekonomik etkilerini hafifletmek
için “2008 ekonomik krizinde sunulandan daha büyük” bir yardım paketi oluşturmaya hazırlanıyor.

shinzo abe
A Y I N

T A R İ H İ

H A Z İ R A N

2 0 2 0

73

Ö Z E L

DOSYA KONUS U

Etkili tedavi
yöntemlerinin bulunma
çalışmalarından politika
üretimine kadar ülkeler
Kovid-19 salıgınına
karşı teyakkuz halinde.
Peki, Dünya Sağlık
Örgütü (DSÖ) bu küresel
mücadelenin neresinde?
Pandemi ilanını geç
yaptığı eleştirileri doğru
mu? Yoksa risk yönetimi
başarılı mı? Bunun
için süreci iyi okumak
gerekiyor.

DOSYA
ANALİZ
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Dünya Sağlık Örgütü
İyi Bir Sınav Veriyor Mu?

31

Aralık 2019 tarihinde, Çin’in Hubei eyaletine bağlı Wuhan
kentinde sıradışı zatürre vakaları görüldüğünü belirten DSÖ,
dünyaya yeni bir Koronavirüs tipinin ortaya çıkmış olma ihtimali ile ilgili ilk ipucunu da resmi olarak vermiş oldu. Kovid19'un tüm dünyada hızla yayılmaya başlaması sonrasında
gözler Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) çevrildi. Böylece DSÖ,
‘’Virüse karşı ilaç veya aşı var mı?’’, ‘’İlerleme devam edecek mi?’’, ‘’Belirtiler ve tedaviler nelerdir?’’ gibi birçok sorunun muhatabı haline geldi.
‘’2019-nCoV’’ isminin verildiğini açıkladığı bu yeni tip Koroavirüs'ün insanlığı tehdit
etmeye başlayacağı uyarısında bulunan DSÖ, virüsün SARS ve genel soğuk algınlığı
virüsü ile aynı aileden geldiğini dünya kamuoyuna bildirdi.

DSÖ, mevcut durumun “Uluslararası kamu sağlığı acil durumu” oluşturmadığını ve virüsün Çin dışında insanlara yayıldığına dair kanıtın
olmadığını açıkladı. Bunun üzerine de tepkileri üzerine çekti. Çünkü
sosyal medya ve haber kanallarında, aksi yönde bilgiler yayılmaya devam ediyordu. DSÖ, birçok haber ve sosyal medya paylaşımlarına rağmen, durumun yüksek derecede riskli olmadığı görüşünde idi. Ancak,
30 Ocak 2020 tarihinde durumun ciddiyetinin anlaşılması üzerine
DSÖ, ‘’küresel acil durum’’ ilan etti. Ne yazık ki, geç gelen bu ilan öncesinde dünyada ölüm sayısı 170’i bulmuş; virüs Hindistan, Filipinler,
Rusya, İspanya, İsveç ve İngiltere’de görülmeye başlamıştı.
Tarih 2 Şubat 2020’yi gösterdiğinde, Çin dışındaki ilk ölüm haberi
Filipinler’den geldi ve aynı gün içerisinde Dünya Sağlık Örgütü bir
açıklama daha yaparak yeni tip KOVID-19'a karşı etkisi kanıtlanmış bir
tedavi yöntemi ya da ilaç bulunamadığını duyurdu. Küresel seviyede
paniğin en fazla artışın görüldüğü bu zamanlarda, DSÖ durumun ciddiyetinin hayati olduğunu birçok kez açıkladı. Dünya’ya hızla yayılan
yeni tip koronavirüsün adının “Kovid-19” olarak belirlendiğini söyleyen DSÖ, virüs salgınını pandemi kategorisinde aldığını ise ilerleyen
günlerde ilan edecekti. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 11 Mart'ta DSÖ'nün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği
basın toplantısında Kovid-19’un, bölgeler ve gruplar üstü ve dünyayı
saran salgın anlamına gelen “pandemi” niteliğinde olduğunu açıkladı.
Salgının 24 saat boyunca değerlendirildiğini; virüsün yayılma ve şiddetinden derin endişe duyduklarını ve virüse karşı yeteri kadar harekete geçilmediğini vurgulayan Ghebreyesus, “Değerlendirmelerimiz
sonucunda, Kovid-19'un bir pandemi olarak nitelendirilebileceğine
karar verdik.” şeklinde konuştu.
Pandemi ilanı için geç kalındığı eleştirisi çeşitli çevrelerce yapıldı; ancak DSÖ, temkinli yaklaşarak hareket ettiğini dile getirdi. Mart ayına
gelindiğinde ise DSÖ, pandeminin ivme kazandığı uyarısında bulundu. Ghebreyesus, ilk 100 bin vakanın ilk 67 gün içinde; ikinci 100 bin
vakanın 11 günde ve üçüncü 100 bin vakanın sadece 4 günde ortaya
çıktığına dikkat çekti.

İnsanlığın Ortak Düşmanı
Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünyanın neresinde ortaya çıkarsa çıksın, hastalıkların insanlığın “ortak
düşmanı olduğu” mesajını verdi. Ayrıca ülkelerin, Kovid-19'un bulaşma zincirini kırmak için “virüsü erken tespit etmeleri, insanları korumaları ve tedavi etmeleri” gerektiğini açıkladı. Yapılan basın açıklamaları ve toplantılarda, dünyayı ortak hareket etmeye çağıran DSÖ,
küresel bir ortak aklın, pandemi ile mücadelede daha başarılı olacağını vurguladı.
DSÖ'nün, virüse karşı mücadelede geç kaldığı eleştirilse de küresel
çağrıları sebebiyle takdir de edilmektedir. Özellikle Ghebreyesus’un
“Bu sorun ancak uluslararası iş birliği ve dayanışma ile çözülebilir.”
şeklindeki açıklaması ve dünya devletlerine, ellerindeki bütün mevcut kaynakları virüse karşı mücadelede kullanma çağrısı yapması, ülkeler ve toplumlar tarafından alkışlandı. “Pandemi ile mücadele için
birleşin. Hiçbir ülke yalnız savaşamaz; sadece birlikte savaşabiliriz.”
cümlesi, Kovid-19’a karşı mücadelede DSÖ’nün katkısının yadsınamaz
olduğunu ortaya çıkardı.

Özellikle
Ghebreyesus’un
“Bu sorun ancak
uluslararası iş birliği
ve dayanışma ile
çözülebilir.” şeklindeki
açıklaması ve
dünya devletlerine,
ellerindeki bütün
mevcut kaynakları
virüse karşı
mücadelede kullanma
çağrısı yapması,
ülkeler ve toplumlar
tarafından takdirle
karşılandı.

Mart ayı sonunda, DSÖ'nün İsviçre'nin
Cenevre kentindeki merkezinde video
konferans yoluyla düzenlenen basın toplantısında Ghebreyesus: “Virüs için bir aşı
geliştirilmesi minimum 12-18 ay uzaklıkta. Bu süre içinde, hastaları tedavi etmek
ve hayat kurtarmak için terapötiklere
(tedavi edicilere) acil bir ihtiyaç olduğunu
da kabul ediyoruz.” dedi.
Ghebreyesus, özellikle sağlık çalışanlarının kullandığı kişisel koruyucu ekipmanlar konusunda yaşanan kronik küresel
sıkıntının, hayat kurtarmak için verilen
ortak çabalar için en büyük tehdit olduğunu vurguladı.
DSÖ, virüsten etkilenen ülkeler ile iş birliği içerisinde. Ayrıca tedavi ve ilaç sürecinde ülkeleri bilgilendirme hususunda
şeffaf hareket etmekte. Virüse karşı yapılması gerekenleri ülke temsilcileri aracılığı ile paylaşan DSÖ, tedavi bulunma
sürecinin devam ettiğini ve en yakın zamanda bulunması için çalışıldığını belirtiyor. Bu süre zarfında ise sokağa çıkma
kısıtlamasından sosyal mesafe kurallarına, hijyen ve temizlik kurallarından hükümetlerin uygulaması gereken politikalara kadar çeşitli konularda hazırlık ve
kampanya süreci DSÖ tarafından devam
ettirilmekte. Ancak bütün bunlar devam
ederken pandemi ile savaşın ilanında geç
kalınmasının “negatif” yönde etkisinin
olduğunu söyleyen eleştiriler de DSÖ’yü
hedef almaya devam ediyor.
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CİMER’den Kovid-19 ile Mücadelede
Dayanışma Yansımaları
Virüs salgını ile beraber CİMER vatandaşların sorularını cevaplamak ve doğru bilgiyi yaymak için
hizmetlerine devam etmektedir.

ALO
150

C

umhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER),
20 Kasım 2006 tarihinde vatandaşların talep ve şikayetlerini doğrudan Cumhurbaşkanlığına iletebilmesi amacıyla bilişim ve
iletişim teknolojileri kullanılarak hayata geçirilen bir halkla ilişkiler uygulamasıdır. Web
servisi üzerinden TC kimlik numarası, ad soyad ve adres bilgilerinin eksiksiz ve doğru bir şekilde girilmesi ile beraber
yapılan her başvuru, sistem tarafından otomatik olarak başvuru numarası ile takibe alınabilmektedir. İnternet sitesi dışında CİMER, telefon ve mektupla da başvuruları kabul etmektedir.
Her konuda başvuru ve şikayetleri kabul eden CİMER platformu, Mart ayı içerisinde en fazla, küresel ve yerel düzeyde
yayılmaya devam eden Kovid-19 hakkında başvuru aldı. Çalışma hayatından, ekonomiye virüsün etkisi altına aldığı her
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konu başlığı altında yapılan başvuruların en fazla yoğunlaştığı konu ise tedbir ve tavsiyeler olduğunu belirlenmiştir. Virüs için hem sosyal hem devlet düzeyinde tedbirlerin artması ile orantılı olarak vatandaşların virüse karşı korunma
ve virüsle mücadele konusunda çeşitli talep ve sorularını CİMER üzerinden dile getirmişlerdir.
Bunun yanı sıra, başta Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca olmak üzere, virüs ile mücadelede en ön cephede emek veren doktorlarımız, paramediklerimiz, hemşirelerimiz ve acil
tıp teknisyenleri olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımıza
gelen destek ve tebrikler de CİMER’in öne çıkanlarından bazılarıdır.
Toplumun her kesiminden ve her yaş aralığından gelen talepleri, zaman aralıkları ile beraber öne çıkan diğer başlıkları değerlendirdik.

CİMER’de öne çıkan başvurular
ADANA | SEYHAN

ISTANBUL | BEYKOZ

BALIKESIR | GÖNEN

Biz bize yeteriz kampanyası kapsamında
devletimizin yanındayız. Her yıl Adana
ili Oğuz Kağan Köksal Görme Engelliler
okulu bahçesinde bulunan yaklaşık 150-200
adet zeytin ağacından topladığımız zeytin
satışından elde ettiğimiz Ziraat Bankası Okul
Aile Birliği hesabında bulunan 18.000,00
TL gelirimizi kampanyaya bağışlayabilmemiz için Okul Aile Birliği olarak izlememiz
gereken yasal yolun tarafımıza bildirilmesini
önemle rica ederiz.

Sayın Cumhurbaşkanım, başlatmış olduğunuz Biz Bize Yeteriz yardım kampanyasına
emekli bayram ikramiyesinin 500 TL’si ile
katılmak istiyorum. Kabul ederseniz bu
miktarın yardım kampanyasının hesabına
aktarılmasını istiyorum. Allaha emanet olun.
Saygılarımla.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip
Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma
Kampanyası'na ben de bir öğretmen olarak,
1 Nisan-30 Nisan 2020 tarihleri arasında adıma tahakkuk ettirilecek ek ders ücretlerimi
bağışlıyorum. Arz ederim.

OSMANIYE | KADİRLİ
Sayın Cumhurbaşkanım,
Ben 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre 2011 yılında Rahman’ın bana Gazi mertebesini bahşettiği vatan sevdalısı Türk vatandaşıyım. Öncelikle sunu
belirtmek isterim ki kendinizi bu vatana, millete adayarak gece gündüz demeden çalışarak yaptığınız ve yapmak isteyip de yapamadığınız her şey için Allah
(c.c) sizden, sizin gibi düşünüp size her daim yardımcı olmaya çalışanlardan ve özellikle sizi YARI YOLDA BIRAKMAYANLARDAN her zaman razı ve memnun
olsun inşallah. Siz zaten fazlasıyla çalışarak emek harcarken içinde bulunduğumuz su zor dönemlerde BİZ BİZE YETERİZ hareketini başlatarak 7 maaş bağışta
bulunmanız bu vatana olan sevdanızı bir kez daha ortaya koymakta olup beni de çok duygulandırdı. Sen bize REİS oldun, bizde sana olan inancı ve güveni tam
bir şekilde arkandan yürüdük. Darbe günü hainler salyalarını akıtarak seni ararken sen hainlerden korkup kaçmadın her zamanki gibi dik durdun, karşılarına
çıkıp burdayım dedin, bize de meydanlara inin dedin, koşa koşa seve seve indik, evde kalın dedin, evde kaldık. Bugün de yaptığın örnek davranışa binaen,
zaten benim de yakın zamanda yapmayı düşündüğüm 1 Nisan’da yatacak olan gazilik maaşımı devletime bağışlamak istiyorum. Eğer ki maaşım için geç kalınmışsa vereceğiniz bir iban numarasına maaşım kadar miktarı yatırarak ufak da olsa katkıda bulunmak istiyorum. Allah'u Teala devletimize zeval vermesin.
Bizi bu zor günlerden bir an önce kurtarsın ve sadece böyle zor zamanlarda değil her zaman birlik beraberliğimizi daim eylesin inşallah. Ancak böyle olursak
BiR oluruz Diri oluruz, tüm dünya da söz sahibi olabilir, adaleti yayabilir ve zulme dur diyebiliriz diyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Rabbim tüm ümmeti
Muhammed'i korusun, bizleri yolundan ayırmasın, hakkımızda hayırlısı neyse onu versin. SAYGI, SELAM VE MUHABBETLE kalın Allah'a emanet olun inşallah.

Her konuda başvuruları kabul eden CİMER platformu, Mart ayı içerisinde en fazla, küresel ve yerel düzeyde yayılmaya devam eden
Kovid-19 hakkında başvuru almıştır. Çalışma hayatından ekonomiye virüsün etkisi altına aldığı her konu başlığı altında yapılan
başvuruların en fazla yoğunlaştığı konu ise tedbir ve tavsiyeler olduğu belirlenmiştir. Virüs için hem sosyal hem devlet düzeyinde
tedbirlerin arttırılması ile orantılı olarak vatandaşların virüse karşı yapmaları ve yapılmaması gerekenler hakkında çeşitli talep ve
sorularını CİMER üzerinden dile getirmişlerdir.

RAKAMLARLA CIMER

9-13 Mart

13-17 Mart

17-20 Mart

20-23 Mart

Başvuruların yaklaşık %12’si bu zaman
aralığında gelmiştir. Bu dönemde
makarna, pirinç, bulgur, süt gibi temel
gıda ürünleri ile maske, dezenfektan,
kolonya, eldiven gibi temizlik ürünlerine yönelik fiyat artışına ilişkin başvurular gelmiştir. Ayrıca, ilk, orta, lise ve
üniversitelerde eğitime ara verilmesi
ve yakın zamanda yapılacak sınavların
ertelenmesi ile yurtdışında yaşayan
vatandaşlarımızın tahliye taleplerine
yönelik yoğunluk oluşmuştur.

Başvuruların yaklaşık %19’u bu zaman
aralığında gelmiştir. Kamu ve özel
sektörde çalışanların izinli sayılmasına
yönelik talepler ile iş yerlerinde temizlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin
başvurular gelmiştir. Esnaf ve tacirlerden gelen borçların ertelenmesi, iş
yerleri kapanan/ücretsiz izin verilen
veya işten çıkarılan kişilerin sosyal
yardım taleplerine yönelik yoğunluk
oluşmuştur.

Başvuruların yaklaşık %34’ü bu zaman
aralığında gelmiştir. Okul servis
ücretleri ve özel okul taksitleri için düzenleme yapılması, eğitime ara verilen
dönemde ücretli öğretmenlerin maaşlarından kesinti yapılmaması, alışveriş
merkezlerinin/büyük çarşı ve pasajların geçici süreyle kapatılmasına ilişkin
başvurular gelmiştir. Mali müşavirler
ve muhasebe çalışanlarından gelen
vergi beyanname ve SGK bildirgelerinin tesliminde sürenin uzatılmasına
yönelik yoğunluk oluşmuştur.

Başvuruların yaklaşık %35’i bu zaman
aralığında gelmiştir. Marketlerde
alınması gereken hijyen tedbirleri
ile karantina hastanesine çevrilen
hastanelere koruyucu ekipman desteği sağlanmasına ilişkin başvurular
gelmiştir.
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TÜRKİYE GÜNDEMİ

Elazığ’ın Sivrice ilçesi, 24 Ocak 2020 tarihinde yerel
saatle 20.55’te 6.8 büyüklüğünde bir depremle
sarsıldı. Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde gerçekleşen
depremde Elazığ ve çevre illerden toplam 44 vatandaş
hayatını kaybetti; 1607 kişi ise afetten yaralı kurtuldu.
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Türkiye Gündemi
Virüs salgının yanı sıra Türkiye
gündemi dört ana başlık
altında toplandı: Bahar Kalkanı Harekâtı,
İdlib diplomasisi, TBMM’nin 100. yıl dönümü ve
44 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve 1607
vatandaşımızın da yaralandığı 6,8 büyüklüğündeki
Elazığ depremi öne çıkan başlıklar.
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BAHAR KALKANI
HAREKÂTI VE İDLİB
DİPLOMASİSİ

S

uriye rejiminin 27 Şubat 2020 akşamı İdlib’in Balyun köyü yakınlarında bulunan Türk Silahlı
Kuvvetleri unsurlarına yönelik hava saldırısında 34 kahraman askerimiz şehit oldu. Türkiye, bu
menfur saldırıya misliyle mukabele ederken yaklaşık iki hafta sürecek ve rejime ağır kayıplar
verdirecek Bahar Kalkanı Harekâtı’nı başlattı.

GÜNDEM
BAH AR K A L K A N I H A RE K ÂT I
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Suriye’nin kuzeybatısında bulunan İdlib bölgesi, uzun zamandır Esed rejiminin tehdidi altındaydı. 2017 yılında başlayan rejim saldırıları nedeniyle Astana müzakereleri kapsamında bir çatışmasızlık bölgesi
belirlenmiş; gözlem noktaları oluşturulmuştu. Rejim tehdidinin devam etmesi üzerine 2018’de Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu arasında Soçi mutabakatına varılarak, gözlem noktaları tahkim edildi.

Şam yönetimi, 6 Mayıs’ta başlattığı saldırılarla
yaklaşık 1500 sivilin ölümüne, 5000’den fazla insanın
yaralanmasına neden oldu.

Rejim Saldırıları

sıydı. 2016 yılında Avrupa Birliği ile imzalanan anlaşmanın tüm gereklerini
yerine getiren Ankara, Brüksel’in vize
serbestisi, Gümrük Birliği’nin yeniden
müzakere edilmesi, 72.000 sığınmacının Avrupa ülkelerine kabulü ve finansal destek gibi sözlerini tutmamasından
bir süredir rahatsızlık duyuyordu. Uluslararası toplumun İdlib’de yaşanan rejim
saldırılarına sessiz kalması, dünyanın en
çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkesi
olan Türkiye’nin, 3 milyon Suriyeliyi daha
kabul etmek zorunda kalacağı endişesini doğurdu. Bu nedenle 27 Şubat akşamı

dövüldükten sonra paralarına ve cep telefonlarına el koyularak Türkiye’ye geri
gönderildi. Yunanistan’ın sığınmacılara
ateş açması sonucunda hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu. Aynı zamanda deniz yoluyla Avrupa Birliği’ne giden
mültecilerin botları batırıldı; Yunan adalarında güvenlik güçleriyle Avrupa’nın
muhtelif ülkelerinden gelen Neo-Nazi
gruplar birlikte sığınmacıları hedef aldı.
İçişleri Bakanlığı verilerine göre 28 Şubat-26 Mart 2020 tarihleri arasında tüm
engellemelere rağmen Yunanistan’a kara ve denizden geçen mültecilerin sayısı

uluslararası basın kuruluşlarına konuşan
bir Türk yetkili, mültecilere Avrupa yolunun açıldığını duyurdu. Ankara’nın kararı, Suriyeli sığınmacılara tanınan statüde veya verilen kamu hizmetlerinde bir
değişiklik yapıldığı anlamına gelmiyordu. Nitekim İletişim Başkanı Fahrettin
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı
açıklamada kimsenin zorla gönderilmediğini; Türkiye’nin kalmak isteyen sığınAvrupa Yolu
macıları bağrına basmayı sürdüreceğini
İdlib’de yaşanan menfur saldırının bir başka sonucu, Türkiye’nin mül- ifade etti. Avrupa yolunun açıldığı habeteci politikasını artan düzensiz göç riski nedeniyle modifiye ederek; ri kulaktan kulağa yayılırken, Türkiye’nin
Avrupa’ya gitmek isteyen sığınmacılara engel olmama kararı alma- birçok şehrinden otobüsler Batı illerine
doğru yola çıktı.

150.000’i aştı. Ayrıca yaklaşık 4600 kişi,
Pazarkule Sınır Kapısı’nda bekleyişlerini
sürdürüyor.

Bölgeye bir süreliğine barış ve istikrar getiren anlaşma, Mayıs 2019’dan
itibaren rejim güçleri tarafından ihlal edildi. Muhaliflerin son kalesi olan İdlib’i kontrolü altına almak isteyen Şam yönetimi, 6 Mayıs’ta
başlattığı saldırılarla yaklaşık 1500 sivilin ölümüne, 5000’den fazla insanın yaralanmasına neden oldu. 1.5 milyona yakın sivil, rejim saldırıları nedeniyle Türkiye sınırına doğru kaçmaya başladı. Bu gelişmeler,
bir yandan radikalleşme ve düzensiz göç tehditlerini derinleştirirken;
diğer yandan Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekâtları kapsamında terörden temizlenen bölgelerin istikrarsızlaşması riskini ortaya çıkardı.
27 Şubat’a kadar müzakerelerden sonuç almayı bekleyen Türkiye’nin
sabrı taşmıştı. Adana, Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde
ateşkesi sağlamak, düzensiz göçü önlemek, askerlerimizin, yerel halkın ve sınırlarımızın güvenliğini garanti altına almak için harekâta
yeşil ışık yakıldı. Ankara, artık zorlayıcı diplomasiye yönelecek; bir
yandan Rusya Federasyonu ile temasları sürdürürken, diğer yandan
şehitlerinin kanını yerde bırakmayacaktı.

Rejime Ağır Darbe
27 Şubat akşamı başlayan Bahar Kalkanı Harekâtı, rejim unsurlarına
çok ağır bir darbe vurulmasıyla sonuçlandı. Rusya Federasyonu’yla
mutabakata varılan 5 Mart’a kadar 3000’i aşkın rejim unsuru etkisiz
hâle getirilirken; 151 tank, 26 zırhlı personel taşıyıcı, 99 top ve öbüs,
16 tanksavar, 87 zırhlı araç ve 10 mühimmat deposu yok edildi. Ayrıca
2 SU-24 tipi uçak, 1 L-39 tipi uçak, 3 insansız hava aracı ve 8 helikopter
düşürülürken; 8 hava savunma sistemi imha edildi.
Harekâtın Suriye sahasının sınırlarını aşan etkileri olmuştur. Yerli
üretim Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA), İdlib’de yaşanan çatışmaların seyrini değiştirirken; rejim unsurlarını adeta sahadan sildi.
Böylece yıllardır sivil halka hava saldırıları düzenleyen rejim, ilk kez
havadan hedef alınmış oldu. Uluslararası yorumcuların “21. Yüzyıl tarihine geçecek bir operasyon” olarak tanımladığı harekât, insansız hava araçları konusunda yakın geçmişe kadar tamamen dışa
bağımlı olan Türkiye’nin küresel bir oyuncu hâline geldiğini ortaya
koydu.

Uluslararası toplumun İdlib’de yaşanan
rejim saldırılarına sessiz kalması,
dünyanın en çok sığınmacıya ev
sahipliği yapan ülkesi olan Türkiye’nin,
3 milyon Suriyeliyi daha kabul etmek
zorunda kalacağı endişesini doğurdu.

Avrupa Birliği, sığınmacıların insan haklarını ihlal etmek ve uluslararası hukuku
ayaklar altına almak pahasına bile olsa
yeni bir mülteci akınını durdurmak istiyordu. Batı Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışan sığınmacıların karşısına Yunan askerleri çıktı. Avrupa’ya ayak basan
mültecilerin bir kısmı çırılçıplak soyulup,

Lider Diplomasisi ve Bağımsız
Dış Politika
İdlib’de yaşanan son gelişmeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın lider diplomasisinin ve Türkiye’nin ulusal çıkarları doğrultusunda izlediği tam
bağımsız dış politikanın önemini ortaya
koydu. Ankara’nın İdlib’de gösterdiği kararlılık, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Batı dünyasının desteğini
alırken; aynı zamanda Rusya Federasyonu ile 5 Mart 2020 tarihinde Moskova mutabakatına varılarak ateşkes sağlandı. Böylece Bahar Kalkanı Harekâtı
sona erdi. Aynı zamanda Türkiye’nin,
mültecilerin Avrupa’ya geçişini durdurmama kararına rağmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Brüksel ziyareti neticesinde Avrupa Birliği ile yeniden başlattığı
müzakere süreci devam etmektedir.
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Adıyaman’da 112
Acil Servis’te acil tıp
teknisyeni olarak
çalışan, UMKE gönüllüsü
Emine Kuştepe’nin
enkaz altında kalan
Azize Çelik ile yaptığı
telefon görüşmesi, bu
zor zamanda umudun
sembollerinden biri oldu.

GÜNDEM
E L A Z I Ğ D E P RE M İ
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Elazığ Depremi

E

lazığ’ın Sivrice ilçesi, 24 Ocak 2020 tarihinde yerel saatle 20.55’te 6.8
büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde
gerçekleşen depremde Elazığ ve çevre illerden toplam 44 vatandaş hayatını kaybetti; 1607 kişi ise afetten yaralı kurtuldu. Sarsıntı, Malatya
başta olmak üzere çevre iller ile Suriye, Irak ve İran’da hissedildi. Depremin ardından büyüklükleri 1.8 ile 5.4 arasında değişen 1140 artçı sarsıntı kaydedildi.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tüm kurum ve kuruluşlarıyla, Elazığ depreminin ilk anından itibaren seferber oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda Türk Kızılayı başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra bazı yerel
yönetimlerin de yardım malzemeleri ve arama-kurtarma ekipleri derhal deprem bölgesine sevk edildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Devrede
Elazığ depremi sonrasında tüm faaliyetler, AFAD tarafından geliştirilerek 2014 yılında hizmete alınan Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)
çerçevesinde sistematik bir şekilde gerçekleştirildi. Müdahaleyi yapan
çalışma grupları ile koordinasyon birimlerinin rol ve sorumluluklarının
önceden belirlendiği TAMP sayesinde kamu kurum ve kuruluşları ile
sivil toplum örgütleri, afet durumunda ne zaman ne yapmaları gerektiğini net bir şekilde biliyor. Böylece bir afet yaşandığında görev dağılımı
gibi çalışmalarla vakit kaybedilmiyor.

Elazığ'da 24 Ocak'ta
yaşanan 6,8
büyüklüğündeki
depremin yaraları
sarıldı. 44
vatandaşımızın
hayatını kaybettiği
depremde
Türkiye
Cumhuriyeti
Devleti, tüm kurum
ve kuruluşlarıyla,
depremin ilk
anından itibaren
seferber oldu.
Cumhurbaşkanı
Erdoğan, deprem
nedeniyle İstanbul
programını iptal
ederek 25 Ocak
günü Elazığ’a gitti ve
çalışmaları yerinde
takip etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ’da
Depremin hemen ardından sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’yı bölgeye gönderdiğini duyurmuştu. Ayrıca devletin, başta
AFAD, Kızılay ve Silahlı Kuvvetler olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarıyla milletin yanında olduğu mesajını vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem
nedeniyle Istanbul programını iptal
ederek 25 Ocak günü Elazığ’a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem nedeniyle İstanbul programını iptal
ederek 25 Ocak günü Elazığ’a gitti. Depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden anne-oğulun cenazesine katılan Erdoğan, arama-kurtarma çalışmalarını yerinde takip ederek, yaralıları hastanede ziyaret
etti. Cumhurbaşkanı, enkaz kaldırma faaliyetlerinin en kısa zamanda
tamamlanacağı; depremde evleri hasar gören veya yıkılan vatandaşların barınma ihtiyaçlarının TOKİ marifetiyle karşılanacağını ifade etmişti.

Mucize Kurtuluş
Tarihe geçen kurtarma operasyonlarından biri Elazığ’ın Mustafa Paşa
Mahallesi’nde gerçekleşti. Yıkılan binanın enkazından yükselen kadın
sesi üzerine harekete geçen Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, dep-

Depremde enkaz
altında kalarak
hayatını kaybeden
anne-oğulun
cenazesine katılan
Erdoğan, aramakurtarma çalışmalarını
yerinde takip ederek,
yaralıları hastanede
ziyaret etti.
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2013-2020 döneminde
toplam 147,2 milyar
lira deprem vergisi
toplanırken, deprem
bölgelerinde toplam
1.21 trilyon lira
harcama yapıldı.
Bir başka deyişle
yatırımlar, vergi
gelirlerinin 8.5
katına ulaştı.

AFAD, deprem sonrası yardımlarına
hız kesmeden devam etti.

remden 24 saat sonra 2.5 yaşındaki Yüsra
bebeği ‘yaşam tüneli’ olarak adlandırılan
galeri tekniğiyle kurtardı. Enkazdan çıkarılan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince
hastaneye kaldırıldı. Yüsra'nın annesi Ayşe Yıldız’ın da depremden 28 saat sonra
enkazdan sağ olarak kurtarılması, afetin
yaralarını saran Türkiye’ye moral oldu.

Umudun Sembolü Azize
Elazığ depreminin ardından tüm Türkiye,
bölgede görev yapan arama-kurtarma
ekiplerinden gelecek iyi haberleri beklemeye başladı. Adıyaman’da 112 Acil
Servis’te acil tıp teknisyeni olarak çalışan,
Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) gönüllüsü Emine Kuştepe’nin enkaz
altında kalan Azize Çelik ile yaptığı telefon görüşmesi, bu zor zamanda umudun
sembollerinden biri oldu.
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Görüşme sırasında Çelik’ten enkaz altında kalan diğer vatandaşlara annelik
yapmasını isteyen Kuştepe, “Amacım çocukları, yaşlı teyze dahil herkesi uyanık
tutmaktı” diye konuştu. UMKE gönüllüsü,
soğukkanlılığını koruyarak, enkaz altındaki kadına Türkçe bilmeyen komşusuyla
nasıl iletişim kurması gerektiğini de anlattı. Azize Çelik’in kısa süre sonra enkazdan kurtarılması, tüm ülkenin ümitlerini
yeşertti.

Suriyeli Mahmud
Sürecin bir başka kahramanı ise Sürsürü
Mahallesi’nde yıkılan binanın altında kalan Dürdane-Zülküf Aydın çiftini çıplak
elleriyle kazarak enkazdan çıkaran Suriyeli üniversite öğrencisi Mahmud el Osman oldu. Dürdane Aydın’ın olayı sosyal
medyada paylaşmasının ardından gün-

Deprem bölgelerinde 17 yılda toplam
1.21 trilyon liralık yatırım

Cumhurbaşkanı
Erdoğan tarafından
Suriyeli üniversite
öğrencisi Mahmud
el Osman'a Türkiye
Cumhuriyeti
vatandaşlığı verileceği
ifade edildi.

dem olan Suriyeli gencin enkazdan kurtardığı aileyle buluşması duygusal anlara
sahne oldu.
2 yıl önce Suriye’nin Hama şehrinden
Hatay'a gelen; üniversite eğitimi için
depremden 3 ay önce Elazığ'a yerleşen
Suriyeli Mahmud, "Sarsıntı bitince ben de
yıkılan bölgeye gittim. İnsanların sesini
duydum. Sonra enkaz altından kadının
ve eşinin sesini duydum. Ellerimle enkazı
kaldırmaya çalıştım, çevredeki gençlerden de yardım istedim ve birlikte çalıştık.
Önce adamı enkazdan çıkardık sonra kadının üzerine düşen parçaları çıkarmaya
çalıştım. Kadının bacağının üzerine düşen
büyük parçaları ellerimle kaldırdım, ondan sonra kadının bacakları serbest kaldı.
Böyle olunca kaldırıp çıkardım. Ekipler de
hastaneye götürdü" diye konuştu.

Yatırımlar Vergileri Katladı
2013-2020 döneminde toplam 147,2
milyar lira deprem vergisi toplanırken,
deprem bölgelerinde toplam 1.21 trilyon lira harcama yapıldı. Bir başka deyişle yatırımlar, vergi gelirlerinin 8.5
katına ulaştı. Aynı dönemde hükümetin
depreme yönelik harcamaları, eğitim,
sağlık, kentsel dönüşüm, ulaştırma ve
acil yardım alanlarında gerçekleşti.
Türkiye, ekonomik gücüne ve insan
sermayesine en büyük tehditlerden
birini oluşturan doğal afetlere karşı bir
yandan müdahale kapasitesini geliştirirken, diğer yandan da bilinçlendirme
faaliyetleri ve altyapı yatırımları gibi
kritik alanlara yoğunlaşarak kaynaklarını kriz yönetiminden risk yönetimine
kaydırıyor.
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Millî İradenin Tecellisine
Giden Zorlu Yol

Kısacası herhangi bir
meclisten/parlamentodan
değil, millî egemenlik
ve bağımsızlığı sağlama
yolunda İstiklal Savaşı’nı
yöneterek ve akabinde
yıllar sonra bir işgal/
darbe teşebbüsüne karşı
direnerek gazi unvanı
da alan bir meclisten
bahsediyoruz.

GÜNDEM
TA RİH

86

ayintarihi.com

TBMM'nin
Kuruluşunun 100.
Yıl Dönümü

T

ürkiye’de Türkiye’de millî egemenliğin ve millet iradesinin temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi bu yıl 100’üncü yaşını idrak
ediyor. Parlamentolar günümüzde yeryüzünde yaygın olabilir ancak millet iradesinin ülkemizdeki mihenk taşı olan Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nin bu parlamentolar arasında çok farklı bir konuma ve niteliğe sahip olduğunu daima hatırda tutmak gerekiyor.

23 Nisan 1920’de Millî Meclis olarak açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bu istisnai konumu demokrasi ve siyasi temsil tarihi açısından da son derece özel bir
değeri ifade ediyor. Zira Millî Meclis’in kuruluşu “normal” şartlar altında gerçekleşmedi. Bu meclis aynı zamanda her şeyi elinden alınan bir milletin bağımsız-

23 Nisan 1920’de Millî Meclis olarak açılan Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin bu istisnai konumu demokrasi ve siyasi temsil tarihi
açısından da son derece özel bir değeri ifade ediyor.

Millî Meclis’in kuruluşu “normal” şartlar altında gerçekleşmedi. Bu meclis aynı zamanda her
şeyi elinden alınan ve siyasi yöneticileri vesayet altına alınmış bulunan bir milletin bağımsızlık
mücadelesini yürüterek kurucu meclis sıfatına ulaştı.

lık mücadelesini yürüterek kurucu meclis sıfatına ulaştı. Üstelik
yola koyulduğunda bir tanınma sorunu ile karşı karşıyaydı. Ancak
1920’deki açılışı, Kurtuluş Mücadelesi’nin kazanılmasına ve milletin
egemenliğinin tesisine giden yolda en önemli safhalardan ve mihenk taşlarından biri oldu.
Kısacası herhangi bir meclisten/parlamentodan değil, millî egemenlik ve bağımsızlığı sağlama yolunda İstiklal Savaşı’nı yöneterek
gazi unvanı da alan ve akabinde parçalanmış bir imparatorluğun
küllerinden yeni bir devlet kurarak milletin devamının yolunu açan
bir parlamentodan bahsediyoruz. Millî Meclis, 23 Nisan 1920’de ilk
defa toplandı; böylece resmi açılışı ilan edilmiş oldu. Bilinmelidir
ki milli iradenin tecelligâhını oluşturan süreç kısa ve kolay değildir. Türkiye Cumhuriyeti’nin de habercisi ve ilk adımı olan, Millî
Meclis’in teşekkülünü hazırlayan bu yolda, cihan hâkimiyetine
ulaşmış bir imparatorluğun küllerinden bir milletin yeniden doğuş
mücadelesi kadar yıllar öncesinden gelen bir siyasi geleneğin anayasal temsil arayışları evresi de bulunuyordu.

Arayışlar Başlıyor
Türkiye parlamenter sistemini ve meclisini kurmadan öncesinde de parlamenter bir yönetim deneyiminden geçti. Osmanlı’nın son bir asırlık dönemine
rast gelen bu deneyim süreci, günümüzde alıştığımız demokratik arayışlardan ve yürütmenin yasama organı
denetiminde olduğu demokratik bir
yönetim sistemi kurmaktan daha ziyade genel olarak mutlak monarşiyi anayasal monarşiye çevirme girişimlerine
sahne oldu. Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet öncesindeki bu süreçte birkaç
defa parlamento oluşturuldu. Bunu
özellikle ‘anayasal monarşi’ olarak ifade edebileceğimiz I. ve II. Meşrutiyet’te
toplanan meclislerde görmekteyiz.

Osmanlı’da fiilen parlamenter bir düzene geçilmesi 19’uncu yüzyılı bulsa
da o dönem itibari ile dünya konjonktüründe artık bir gereklilik, hatta Osmanlı Devleti için bir beka meselesine
dönüşen parlamenter (meşruti) sistem
arayışları ondan bir asır öncesine uzanır. Siyasi tarihçilerimize göre, 1699’da
ilk toprak kaybımızı yaşadığımız Karlofça Anlaşması’ndan sonra Avrupa
ve ardından Rusya karşısında siyasi ve
ekonomik açıdan geri düştüğümüzün
göstergesi olarak da nitelendirilebilecek 1718 tarihli Pasarofça ve 1774’teki
Küçük Kaynarca Anlaşmalarını bu arayışların ateşleyicisi olarak değerlendirmek mümkün. Daha öncesinde kapitülasyonların tesisine kadar uzanan

A Y I N

T A R İ H İ

H A Z İ R A N

2 0 2 0

87

ve bunların uygulanma imkânlarını garanti etmekteydi.
Pratikte, Cumhuriyet öncesi parlamenter sisteme geçiş uygulamaları asıl olarak iki deneme ile gerçekleşti. Ruslarla
yapılan 93 Harbi’nden sonra, 1877-78
arasında ömrü iki yıl bile sürmeyen
I.Meşrutiyet bunların ilkiydi; ancak neticesi, meclisin iki defa feshi ve mutlak
monarşinin geri dönüşü oldu. Bu parlamenter deneyimin yanı sıra, İlk anayasamız olarak kabul gören Kanun-i Esasi
tecrübesi, bu dönemin en büyük kazanımı olarak değerlendirilebilir.

1908’de yapılan
seçimlerle ikinci
şansını bulan
Meşrutiyet,
diğer bir deyişle
anayasal düzen
ile her ne kadar
hürriyet ilan
edilse de yine
tepeden inmeci
yaklaşımların
kurbanı oldu.
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bu süreç imparatorluğun önce ekonomik ardından siyasi/idari çözülüşünü
hızlandırırken siyasi elit de çözümü,
dönemin dünya düzenini şekillendiren
ülkelerde geçerli olan parlamenter
temsiliyete geçmekte görmeye başlar.
Fransız İhtilali’nden sonra imparatorlukların millet kavramının geliştiği bir
dönemde bu eğilimi anlamak ve eşyanın tabiatına uygun olarak nitelendirmek mümkün.

19’uncu yüzyıl ortalarında hararetlenen
siyasi temsil tartışmalarından geçilerek
halkın katılımıyla seçimle oluşturulan
ilk parlamento kurulduğunda, tarihler
1877’yi gösteriyordu. Meclis-i Mebusan
adı verilen ve 1877-1878 Osmanlı-Rus
Savaşı (93 Harbi) sonrasında faaliyetleri askıya alınan, 1908 yılında ise yeniden
toplanan bu parlamenter deneyim, I.
Dünya Savaşı’ndan yenik çıkan imparatorluğun başkentinin İngilizler tarafından işgali ve meclisin feshiyle sona
erecekti.

Hem anayasa hem de Meclis-i
Umumi’nin kısa sürede ilga ve feshi
ile sonuçlanmış, görece küçük görüİlk Parlamenter Sistem
lebilecek bu tecrübe cılız kalmış olsa
Tecrübeleri
da ilk defa anayasal düzen hakkında
Ortaya çıkan sosyal, ekonomik ve po- fikir sahibi oluşumuzun, demokratik
litik meseleleri aşabilmek için başlı- reformlarla tanışmamızın ve birkaç on
ca çözüm olarak görülmeye başlayan yıl sonra ağırlığını koyacak olan millet
parlamenter (meşruti) sisteme geçme iradesinin ilk ciddi ayak sesleriydi. Bir
düşüncesi, siyasi elit ve aydınların gün- başka deyişle artık halkın da temsilcideminde bundan sonra önemli bir yer leri vasıtasıyla söyleyecek bir sözü, bir
edinecekti. Bu arayışların ilk somut ifa- kanaati olduğu anlaşılmaya başlıyordu.
desi 1808’de sultan ile ayanlar arasında
imzalanan Sened-i İtifak olur. Merkezi “Millet hâkimiyeti” Düşüncesiyle
yönetimin diğer bir deyişle padişahın Tanışma
yetkilerini sınırlayan ilk iç girişim olan 1908’de yapılan seçimlerle ikinci şanbu metin, aynı zamanda ilk anayasa sını bulan Meşrutiyet, diğer bir deyişle
denemesi olarak da değerlendirilebilir. anayasal düzen ile her ne kadar hürriTepeden inme olarak değerlendirilebil- yet ilan edilse de yine tepeden inmeseler bile 1839’da Tanzimat Fermanı ve ci yaklaşımların kurbanı oldu. Millet
1856’da Islahat Fermanı’nın ilanı ve pa- iradesinin tecellisi için yola çıkanlar,
dişahın yetkilerinden taviz niteliğindeki ne yazık ki totalitarizm çukuruna düşimtiyazları, parlamenter sistemden o mekten kurtulamadılar.
dönemde murat edilenin arayışı olarak
da nitelendirilebilir. Neticede mutlak Son safhada, İstanbul’u işgal eden İnmonarşi, yetkilerinin bir kısmından fe- gilizler tarafından Meclis-i Mebusan’ın
ragat etmekte, monarşi açısından taviz feshi ile görece daha uzun süren bu
olarak görülebilecek imtiyazları, teyit tecrübe de sonlandı. Ancak bu durum,

Türk milletinin iradesini temsilcileri vasıtasıyla tecelli ettirme sürecini engelleyemeyecekti.
Her iki süreç de seçimlere dayansa da millet iradesini ne kadar
yansıttıkları tartışılır; ancak Meşrutiyet döneminin zihinsel olarak en büyük katkılarından biri şüphesiz halk/millet hâkimiyeti
düşüncesinin tartışma konusu olması, tam olarak netleşmese bile
artık toplumun zihin alanına girmesidir.
Neticede bu deneyimler yavaş yavaş da olsa anayasa, millet iradesi, milletin hâkimiyeti, meclis, temsil ve demokrasi gibi kavramları toplumun zihnine aşılamıştır denilebilir. Şurası bir gerçek ki
her yeni deneyim bir sonrakine hazırlıyordu. Bu defa da öyle oldu.
Millet iradesinin, anayasal düzenle gerçekten temsil edilir hâle
gelmesi için kısa bir zamana ve ancak aşılması gereken zorlu bir
sınavdan geçmeye ihtiyaç vardı: O sınav ise Millî Kurtuluş Mücadelesiydi.

Millî İradenin Temsili Engellenemedi
Meseleye şu açıdan yaklaşmak daha aydınlatıcı olabilir: Meşrutiyet, hâkimiyet, halkın temsili, anayasa, bağımsızlık, egemenlik,
cumhuriyet ya da demokrasi gibi kavramlar tartışılabilir, benimsenebilir ancak şu bir gerçektir ki kimse bunları millete altın tepsi
ile sunmaz. Dünya üzerindeki birçok örneğinde olduğu gibi hukuki
ve siyasi mücadele vermek, engebeli yolları aşmak hatta bazen de
savaşmak gerekir. Türk milleti hem bir yanda varlığını sürdürmek
hem de iradesini egemen kılma yolunda bu üçüncü seçenekle karşı karşıya gelmişti.
Birinci Dünya Savaşı yenilgisinin ardından parçalanarak tasfiye
süreci başlatılan imparatorlukta, yüzlerce yıl hâkim olduğu
toprakları dağıtılmış ve vatanı işgale uğramış milletimizin bu
ideale ulaşabilmesi için öncelikle ayağa kalkarak bağımsızlığını
geri alma mücadelesi vermesi gerekiyordu. “Egemenlik kayıtsız
şartsız milletindir.” diyebilecek bir noktaya gelmesi belki
yakındı ancak bunun için öncelikle bir ölüm-kalım mücadelesini aşması gerekecekti. Millet bu kararlılığını ortaya koyacak
temsilcilerini belirlemeden de böyle bir mücadeleye başlamak
söz konusu olamazdı. Mondros Mütarekesi bir ateşkes anlaşmasıydı ancak buna rağmen Anadolu toprakları işgal edilmeye

Birinci Dünya Savaşı yenilgisinin ardından parçalanarak tasfiye süreci başlatılan imparatorlukta, yüzlerce yıl hâkim
olduğu toprakları dağıtılmış ve vatanı
işgale uğramış milletimizin, bu ideale
ulaşabilmesi için öncelikle ayağa kalkarak bağımsızlığını geri alma mücadelesi vermesi gerekiyordu. “Egemenlik
kayıtsız şartsız milletindir.” diyebilecek
bir noktaya gelmesi belki yakındı; ancak bunun için öncelikle bir ölüm-kalım mücadelesini aşması gerekecekti.
Millet, bu kararlılığı ortaya koyacak
temsilcilerini belirlemeden de böyle
bir mücadeleye başlamak söz konusu
olamazdı. Mondros Mütarekesi bir ateşkes anlaşmasıydı ancak buna rağmen
Anadolu toprakları işgal edilmeye başlandı. Dolayısıyla çok geç kalınmadan
Anadolu’nun işgale uğramamış bölgelerinde bir millî seferberlik ve mücadele
başlatılması gerekiyordu. Millî Kurtuluş
Mücadelesinin fiilen başladığı, ateşlendiği nokta Mustafa Kemal Paşa’nın 19
Mayıs 1919’da bir ordu müfettişinden
beklenmeyecek ölçüde önemli yetkilerle Samsun’a çıkışıdır. Önce Amasya
tamimi, ardından toplanan Erzurum

ve Sivas kongreleri, millî bir seferberlik örgütlenmesini başlatıyordu ancak
o kadar manidar olan bir husus daha
vardı: Üçü de artık milletin egemenliğini milletin kendisinin sağlayacağı
görüşünü net olarak ortaya koyuyordu.
Samsun’a çıkıştan hemen bir ay sonra 5.
Kafkas Fırkası'nın karargâhı, Saraydüzü Kışlası’nda görüşmelerine başlanan
Amasya Tamimi’ne katılanların neredeyse hepsi görevli paşa ve askerlerden
oluşuyordu ancak tamimin gösterdiği
yegâne özne milletten başkası değildi:
“Milletin istiklalini yine milletin azim ve
kararı kurtaracaktır.”

Olağanüstü yetiklere sahip bir
“Kurucu Meclis”
Esasen tüm Kurtuluş mücadelesi'nin
örgütlenmesini, savaşının kazanılmasını ve ileri giderek Millî Meclis’in kurulmasını, Millet iradesinin hâkimiyetinin
tesisini Amasya Tamimi’nde alınan
bu ifadeyle özetlemek ve başlatmak
mümkündür. Hemen akabinde, Erzurum ve Sivas Kongreleri de aynı kararı
vurguladı ve hayata geçirilme safhalarını oluşturdu. Bunlardan birkaç ay son-

başlandı. Dolayısıyla çok geç kalınmadan Anadolu’nun işgale
uğramamış bölgelerinde bir millî seferberlik ve mücadele başlatılması gerekiyordu. Bu mücadelenin planlanma safhasının
perde arkasında neler olduğu, resmi tarih öğretimizde hâlen
sisli bir alan olmakla birlikte Millî Kurtuluş Mücadelesinin fiilen
başladığı, ateşlendiği nokta Mustafa Kemal Paşa’nın 19 Mayıs
1919’da bir ordu müfettişinden beklenmeyecek ölçüde önemli
yetkilerle Samsun’a çıkışıdır. Önce Amasya tamimi, ardından
toplanan Erzurum ve Sivas kongreleri, millî bir seferberlik örgütlenmesini başlatıyordu aartık milletin egemenliğini milletin
kendisinin sağlayacağı görüşünü net olarak ortaya koyuyordu.
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Cumhurbaşkanlığı
Hükümet Sistemi’nin
getirdikleri
24 Haziran 2018 seçimleriyle Türkiye siyasette
yeni bir sisteme fiilen geçiş yaptı: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. 97 yıllık parlamenter
sistemden sonra devreye giren bu sistem, derinlikli bir çalışma neticesinde halkoyuna sunulup
referandumda kabul edildikten sonra hayata
geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
yemin ederek göreve başlamasıyla yürürlüğe
giren yeni sistem, Türkiye için tarihi bir dönüm
noktası olabilir zira Türkiye’nin yönetimine faydalı yeni açılımlar sunma vizyonunun bir ürünü.
Bunlardan ilki, Cumhuriyet’in en başından beri
hedefi olan “muasır medeniyetler seviyesine çıkma” yolunda daha etkin ve hızlı bir yasama ve icra mekanizması öngörmesi. Devleti hantallıktan
kurtarması öngörülen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, önceki sistemde darbeler başta
olmak üzere meclisi devre dışı ya da etkisiz bırakan unsurları bertaraf etmeye yönelik düzenlemeler getiriyor. Yakın tarihimizde sık sık gördüğümüz kısa ömürlü, iş göremeyen koalisyon
yönetimlerinin önünü kapayan sistem, istikrarlı
ve güçlü yönetimleri destekleyerek, darbelerle
demokrasiye ara verilmesini de engellemeyi hedefliyor.
Bunların yanı sıra, sistem birçok yenilik barındırıyor. Türkiye’yi yöneten devlet başkanına cezai
sorumluluk getirilerek meclis tarafından denetlenebilirliğinin artırılması bunlardan başlıcası.
Yeni sistemin Meclis açısından öngördüğü bir
başka kazanım ise Meclisin yasama ve denetim
mekanizmalarının güçlendirilmesi, yasama ve
icranın hantallıktan kurtarılması. Aynı vizyonun
eseri olarak, Cumhurbaşkanı'nın hem devletin
hem de hükümetin başı olmasıyla geçmişte
defalarca sıkıntılara yol açan “sorumsuz Cumhurbaşkanı-sorumlu Başbakan” çift başlılığının
bitirilmesi de başlıca yeniliklerden bir diğeri.
Yeni sistemde, Cumhurbaşkanı her türlü eylem
ve işlemleri dolayısıyla hukuka karşı sorumluluk
taşıyor.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 yıllık liderliği süresince Türkiye'deki tüm kesimlerin özgürlüklerini
genişletici politikalarlıyla Türk demokrasi kültürüne hayati katkılarda bulunmaya devam ediyor.

ra açılacak olan millî iradenin tecelligâhı Millî Meclis’in kuruluşuna giden yolun
taşlarını döşeyenler arasında, yine milletin seçilmiş temsilcileri en etkin figürleri
oluşturuyordu.
Millî Mücadele’yi ve mili bir meclisin kuruluşunu örgütleyenlerin önemli bir kısmı,
zaten Osmanlı’nın son meclisinin seçilmiş mebuslarıydı. Mustafa Kemal Paşa da
son Meclis-i Mebusan’a Erzurum milletvekili olarak seçilmişti. Bu meclisteki mebusların önemli bir bölümü, Anadolu direnişi için çalışan Müdafa-i Hukuk Cemiyeti
mensuplarıydı; üstelik Misak-ı Millî kararlarını kabul eden de yine bu meclis ve bu
mebuslardı.
Nitekim Misak-ı Millî’yi kabul etmelerinden kısa süre sonra, millî bir direnişi hazırladıkları da fark edilerek işgalci İngilizler tarafından tutuklanmaya başladılar.
Kısacası ne Millî Mücadele ne de onun sonrasında yürütücüsü olacak olan Millî
Meclis (bugünün TBMM’si), kendiliğinden zuhur etmemişti. Neticesinde Meclis-i
Mebusan feshedilince bu mebusların büyük kısmı çeşitli yollarla Anadolu’ya geçerek örgütlenmesinde rol aldıkları mücadeleye fiilen katıldılar.
İstanbul’un 16 Mart 1920 tarihindeki işgalinden üç gün sonra, Ankara’daki Mustafa
Kemal Paşa tarafından hazırlanan bir genelge ise Millî Meclis’e giden yolu artık
açık ve seçik gösteriyordu. Temsil Heyeti Başkanı sıfatıyla Mustafa Kemal Paşa,
illere gönderdiği genelge ile her vilayette seçimler düzenlemeye ve seçilecek temsilcileri Ankara'da toplanarak “olağanüstü yetkilere sahip” bir meclise katılmaya
çağırır.

Herkesin Emir Alacağı En Yüksek Mercii
Bu kararla, Meclis-i Mebusan’ın son mebusları da Ankara’ya toplanmaya başlarlar.
Mustafa Kemal Paşa’nın bu genelge ile kastı, aslında olağanüstü yetkilere sahip

bir meclisin de ötesinde bir “Kurucu Meclis'tir; ancak bir rejim değişikliği anlamına geldiği ve dönemin şartlarında yanlış anlamalara
yol açabileceği için “Kurucu Meclis” lafzını kullanmaz.
Millî Meclis’in açılışından bir gün önce yayınladığı tebliğindeki “Bimennihil Kerim, Nisan’ın 23’üncü Cuma günü Büyük Millet Meclisi küşat edilerek ifayı vazifeye mübaşeret eyleyeceğinden, yevm-i
mezkûrdan itibaren bilumum makamatı mülkiye ve askeriyenin ve
umum milletin mercii meclis-i mezkûr olacağı tamimen arz olunur."
ifadesiyle, açılacağı günden itibaren sivil ve askeri makamların ve
bütün ulusun emir alacağı en yüksek merciin Millî Meclis olacağını
vurgular.
Nitekim bu çağrı adresine ulaşır ve 23 Nisan 1920’de Hacı Bayram
Camii'nde kılınan Cuma namazının ardından dualar ve kurbanlar eşliğinde Meclis, yani diğer bir deyişle Büyük Millet Meclisi, milletin
temsilcisi olarak katılan 115 mebus ile ilk toplantısını gerçekleştirir.
Nitekim tüm hakları seçimle verilmiş ve tüm yetkileri seçimle belirlenmiş bu meclis, milletten aldığı olağanüstü yetkilerle kısa sürede “Kurucu Meclis”e dönüşecek ve Kurtuluş Savaşı’nı kazanmanın
yanı sıra uzun soluklu milletin egemenliği/iradesi mücadelesini de
yaptığı anayasa ve kurduğu cumhuriyet ile tam anlamıyla sonuca
ulaştırmış olacaktır.
Bu ilk meclis, her biri çok farklı eğilim ve fikirlerdeki çeşitli mebuslardan oluşmasına karşın, özellikle kurtuluş mücadelesinde yekvücut ve tek ses olmasını başararak, demokratik bir yapı sergileyerek
milletin sesi ve eli olma niteliğini mükemmelen gösterir. Üstelik

23 Nisan 1920’de Hacı Bayram Camii'nde kılınan
Cuma namazının ardından dualar ve kurbanlar
eşliğinde Meclis, diğer bir deyişle Büyük Millet
Meclisi, milletin temsilcisi olarak katılan 115
mebus ile ilk toplantısını gerçekleştirir. Nitekim
tüm hakları ve tüm yetkileri seçimle belirlenmiş
bu meclis, milletten aldığı olağanüstü yetkilerle
kısa sürede “Kurucu Meclis”e dönüşmüştür.
Kurtuluş Savaşı’nı kazanmanın yanı sıra
milletin egemenliği/iradesi mücadelesini de
yaptığı anayasa ve kurduğu cumhuriyet ile tam
anlamıyla sonuca ulaştırmıştır.
olağandışı durumlarla mücadele içindeyken bile meşruiyetten yani anayasallık ve hukukilikten de taviz vermeyen bir karakter sergiler.
Sonradan Atatürk soyadını alan Mustafa Kemal Paşa, Kurutuluş Savaşı
ile millî egemenlik mücadelesini hedefe ulaştıran Türkiye Büyük Millet
Meclisi’ni şu şekilde tanımlayacak ve
TBMM’nin ne anlama geldiğini veciz
şekilde ifade edecektir: "Bütün cihan
bilmelidir ki artık bu devletin ve bu

milletin başında hiçbir kuvvet yoktur,
hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet
vardır: O da millî egemenliktir. Yalnız
bir makam vardır: O da milletin kalbi,
vicdanı ve mevcudiyetidir."
Mecliste tecelli eden irade milletin iradesidir ve bu durumu gerçekleştirmek
hiç de kolay olmamıştır. Tam bir asra ulaşan ömründe farklı siyasi rejimlere, dört
değişik anayasaya, krizlere, hatta darbelere şahit olsa da TBMM milletin iradesi
olma niteliğini kaybetmemiştir.
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T A R İ H T E

KRONOLOJİ

B U

A Y

1987

TARİHTE
HAZİRAN AYI

1475
1 HAZİRAN
• MÖ 193: Roma
İmparatoru
Didius Julianus
suikast sonucu
öldürüldü.

2 HAZİRAN

• 1453:
Ayasofya’da ilk
Cuma namazı,
Akşemseddin
tarafından
kıldırıldı.
• 1952: Berlin
ikiye bölündü.
• 1911: Türk Hava
Kuvvetleri
kuruldu.
• 1919: Yörük
Ali Efe, Yunan
müfrezesini imha
etti.
• 1938: Beden
Terbiyesi Genel
Müdürlüğü
kuruldu.

• 1992: Yeni Galata
Köprüsü törenle
hizmete açıldı.
• 1926: Kadıköy
Su Şirketi
devletleştirildi.
• 2015: 9.
Cumhurbaşkanı
Süleyman
Demirel hayatını
kaybetti.

• 2000: 9.
Cumhurbaşkanı
Süleyman
Demirel'e, "Devlet
Şeref Madalyası"
verildi.
17 HAZİRAN

16 HAZİRAN
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3 HAZİRAN

• 1935: Türkiye’de
İlk Kez
“Pazar Günü
Resmî Tatil”
uygulamasının
başlatıldı.

5 HAZİRAN
• 1919: Yunan
kuvvetleri
Nazilli’yi işgal
etti.

• 1970: Yazar
Orhan Kemal
hayatını
kaybetti.

• 1963: Şair
Nazım Hikmet
Ran Moskova’da
hayatını
kaybetti.

• 1991: Şair
Ahmed Arif
hayatını
kaybetti.

• 1989: Çin
Tienanmen
Meydanı olayları
bastırıldı.

• 1928: Havacı Amelia
Earhart, bir uçak ile
Atlantik Okyanusu'nu
geçen ilk kadın oldu.
• 1936: Ünlü Rus yazar
Maksim Gorki hayatını
kaybetti.

• 1876: Sultan
Abdülaziz şehid
edildi.
• 1989: Polonya'da
ilk serbest
seçimler yapıldı.

• 1967: İsrail ile
Arap Ülkeleri
Arasında “Altı
Gün Savaşları”
başladı.

• 1992: III. İzmir
İktisat Kongresi
toplandı.

• 1097: Haçlı
Seferlerinin
ilki sırasında
İznik, Selçuklu
Türkleri
tarafından
alındı.

• 1389: I. Murat
şehit edildi.
• 1961: Türkiye,
iş gücü ihracına
başladı.
Almanya'ya
gitmek
isteyenler,
Türkiye İş
Kurumu'nun
önünde
toplandı.

• 1919: ABD’de
• 1992: Sağlık
kölelik
hizmetlerinden
resmi olarak
ücretsiz yararlanacak
kaldırıldı.
dar gelirlilere
verilecek "Yeşil Kart"
uygulaması TBMM'de
20 HAZİRAN
19 HAZİRAN
kabul edildi.

18 HAZİRAN

• 1944: Müttefik
kuvvetlerin, Nazi
Almanyası’na
karşı
Normandiya
Çıkarması
başladı.

4 HAZİRAN

6 HAZİRAN
• 1475: Fatih Sultan
Mehmed’in Kırım’ı
Fethi.
• 1965: Millî Emniyet
Hizmetleri Teşkilatı,
Millî İstihbarat
Teşkilatı (MİT) adını
aldı.
• 1996: Karabük,
Türkiye'nin 78. ili oldu.

• 1037: Filozof İbni
Sina İran’ın Hamedan
şehrinde hayatını
kaybetti.
• 1934: Soyadı Kanunu
yürürlüğe girdi.
Mustafa Kemal
Paşa’ya, TBMM
tarafından ‘Atatürk’
soyadı verildi.

• 1919: Amasya
Genelgesi imzalandı
ve duyuruldu.
• 1941: Nazi
Almanya’sı,
Sovyetler Birliği
(SSCB)’ne saldırdı.
Böylece İkinci
Dünya Savaşı
Avrupa cephesinde
doğuya yöneldi.

• 2010: Yazar İlhan
Selçuk hayatını
22 HAZİRAN
kaybetti.

21 HAZİRAN

1557

15 HAZİRAN
7 HAZİRAN

8 HAZİRAN

• 1557: Süleymaniye
Câmii’nin açıldı.
• 1890: Ertuğrul
Fırkateyni,
Japonya'da
Yokohama
Limanı'na ulaştı.
• 1933: Türkiye
Cumhuriyeti’ne ait
ilk madenî para
basıldı.
• 1942: II. Dünya
Savaşı: Midway
Muharebesi,
ABD'nin kesin
zaferi ile resmen
sona erdi.

9 HAZİRAN

• 1951: 1951
Türkiye’de
İlk Kalp
Ameliyatı’nın
Yapıldı.
• 1985:
Atatürk’ün
manevi kızı
tarihçi Prof.
Dr. Afet İnan
hayatını
kaybetti.

• 1617:
Sultanahmed
Câmii ibadete
açıldı.
• 1915:
Anafartalar
Zaferi.
• 1950: Adnan
Menderes,
Demokrat
Parti Genel
Başkanlığına
seçildi.

• MÖ 656: Hz. Ali
Halife seçilildi.

• 1913: II. Balkan
Savaşı başladı.

• 1565: Turgut
Reis hayatını
kaybetti.

• 1960: Köy
Enstitüleri’nin
kurucusu eğitimci
İsmail Hakkı
Tonguç hayatını
kaybetti.

• 1939: Hatay’ın
anavatana
katılmasına
ilişkin
antlaşma
Ankara’da
imzalandı.

23 HAZİRAN

• 2018: Türkiye’de
başkanlık seçimi
modeline geçildi.

24 HAZİRAN

10 HAZİRAN

• 2000: Suriye
Devlet Başkanı
Hafız Esad
hayatını
kaybetti.
• 2008:
Yazar Cengiz
Aytmatov
hayatını
kaybetti.
• 1935: Mülkiye
Mektebi'nin
adının Siyasal
Bilgiler
Okulu olarak
değiştirilmesine
karar verildi.

• 1861: Sultan
Abdülmecid
hayatını
kaybetti.
• 1950: Kore
halkı, ABD’ye
karşı kurtuluş
savaşını
başlattı.
• 2005: Müzik
sanatçısı
Kâzım Koyuncu
hayatını
kaybetti.

25 HAZİRAN

11 HAZİRAN

12 HAZİRAN

• 1534: Kânûnî
Sultan
Süleyman’ın İran
Seferi başladı.
• 1868: Kızılay
kuruldu.
• 1913: Sadrazam
ve Harbiye Nazırı
Mahmut Şevket
Paşa uğradığı
silahlı suikast
sonucu şehit oldu.

• 1830: Cezayir’in
Fransızlar
Tarafından İşgâli.
• 1940:
Cumhurbaşkanı
İsmet İnönü
Başkanlığında
toplanan
Hükûmet, savaş
dışı kalınmasını
kararlaştırdı.

• MÖ 209:
Büyük Hun
İmparatorluğu
Hükümdarı, Mete
Han'ın tahta çıktı.

• 1645: Büyük
İstanbul
yangını
yaşandı.

• 1987: Gaziantep
Üniversitesi
kuruldu.

26 HAZİRAN

• 1984: TBMM,
askerlik süresini
18 aya indiren yasa
tasarısını kabul
etti.

27 HAZİRAN

• 1891: İstanbul
Arkeoloji Müzesi
ziyarete açıldı.

• 1826: Yeniçeri
Ocağı
kaldırıldı.

• 1987: Ünlü Türk
yazar Cemil Meriç
hayatını kaybetti.

• 1865:
Darüşşafaka
kuruldu.

14 HAZİRAN

• 1991: Rusya
Bağımsızlık Günü
ilan edildi.

• 1928:
Yeni Türk
alfabesini
hazırlamak
amacıyla
kurulan Dil
Encümeni, ilk
toplantısını
Ankara'da
yaptı.

• MÖ 622: Hz.
Bilal-i Habeşî
tarafından ilk
Ezan okundu.

13 HAZİRAN

• 1839: Jandarma
teşkilatı
kuruldu.

• 1941: II.
Dünya Savaşı:
Savaş Baltası
Harekâtı
başladı.
• 1990:
İstanbul'un
ilk tüp bebeği
doğdu.

• MÖ 209:
Türk Kara
Kuvvetleri
kuruldu.

• 1839: Sultan II. Mahmud
hayatını kaybetti.

• 1914: I. Dünya
Savaşı başladı.

• 1921: Çocuk Esirgeme
Cemiyeti kuruldu.

• 1934: Demiryolu Elazığ'a
ulaştı.

• 1966: Mehmed
Fuat Köprülü
hayatını
kaybetti.

• 1973: 117 yıldan beri
rastlanmayan en uzun
güneş tutulması, Türkiye
saatiyle 14.00'te başladı.

• 1969: Stonewall
ayaklanmaları
başladı.

28 HAZİRAN

• 2002: Brezilya, FIFA
Dünya Kupası'nı kazandı.
• 2018: Fuat Sezgin
hayatını kaybetti.

30 HAZİRAN
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KANAL İSTANBUL
DOĞRUS U NEDİR?

K A N A L İ S T A N B U L İLE İLGİLİ
MERAK EDİLEN HER ŞEY
YA N L I Ş

YA N L I Ş

YA N L I Ş

YA N L I Ş

İstanbul Boğazı varken ayrıca bir kanal
yapmaya gerek yoktu. İstanbul Boğazı
deniz taşımacılığı için yeterliydi. Boğaz
trafiği, İstanbul için hiçbir tehlike teşkil
etmemekteydi.

Kanal İstanbul’un parası vatandaşın
cebinden çıkacak. 75 milyar TL olan
yapım maliyetini karşılamak için ek
vergiler konacak.

Gemiler, şu anda İstanbul Boğazı’ndan
ücret ödemeden geçiyor. Kanal İstanbul’dan para vererek geçmeyi tercih
etmezler.

Kanal İstanbul’dan geçiş, gemiler için
güvenli değil.

DOĞRU

DOĞRU

DOĞRU

DOĞRU

Yılda yaklaşık 43.000 geminin geçtiği
İstanbul Boğazı, en dar yeri 698 metre
olan doğal bir su yoludur. Gemi trafiğindeki artış, teknolojik gelişmeler
sonucu gemi boyutlarının büyümesi
ve özellikle akaryakıt ve benzeri diğer tehlikeli/zehirli maddeleri taşıyan
gemi (tanker) geçişlerinin artması, İstanbul üzerinde büyük baskı ve tehdit
oluşturmaktadır. İstanbul Boğazı’nda
su yolu ulaşımını riske eden keskin dönüşler, kuvvetli akıntılar ve transit gemi trafiği ile dik kesişen kent içi deniz
trafiği mevcuttur.
Boğaziçi gün içinde milyonlarca İstanbullu için ticaret, yaşam ve geçiş yeridir. Transit geçen gemi trafiği açısından Boğaz, her geçen yıl daha tehlikeli
hale gelmektedir. 100 yıl öncesinde
3-4 bin olan yıllık gemi geçiş sayısının
artması Boğaziçi’ni tehdit etmektedir.
Bu çerçevede, İstanbul Boğazı’na alternatif bir geçiş koridorunun planlanması zorunlu hale gelmiştir.

Kanal İstanbul Projesi vatandaşa herhangi bir ilave vergi yükü getirmeyecektir. Projenin Kamu-Özel İşbirliği
kapsamında yapılması planlanmaktadır.

Mevcut durumda İstanbul Boğazı’ndan
geçen gemiler fener, tahlisiye ve sağlık
rüsumları ile römorkör ve kılavuzluk
hizmetleri için belirli ücretleri ödemektedir. Ücretsiz geçiş söz konusu değildir. Ayrıca, gemiler İstanbul
Boğazı’nda ortalama her bir geçiş için
yaklaşık 14.5 saat beklemektedir. Tanker gibi tehlikeli yük taşıyan gemilerde ortalama bekleme süresi 30 saate
ulaşmaktadır.
Bazen 3-4 günlük beklemeler olabilmektedir. 2017 yılı verilerine göre, tankerlerin maruz kaldıkları beklemelerden kaynaklanan ekonomik kayıpları
milyonlarca doları bulmaktadır. Boyu
200 metre üstü tankerlerin günlük
kiralama kaybı ortalama 120 bin dolara ulaşmaktadır. Gemilerin bekleme
maliyetleri de göz önünde bulundurulduğunda Kanal İstanbul, geçiş yapan
gemilere büyük avantaj sağlayacaktır.

Dünyanın en önde gelen laboratuvarlarında su modelleme ve gemi trafik
simülasyon çalışmaları yapılmıştır. Bu
çalışmalarda dünyadaki gemi endüstrisindeki gelişmeler, lojistik sektörünün gelişmeleri ve Karadeniz’e komşu
ülkelerin liman hacimleri, OECD verileri gibi birçok veri dikkate alınmıştır.
Ayrıca, son 13 yıllık periyotta İstanbul
Boğazı’nın gemi trafiğindeki değişimler de göz önünde bulundurulmuştur.
Dünyanın en önde gelen kuruluşu
(MTBS, Maritime & Transport Business
Solutions) ile gemi trafiği projeksiyon
çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca, Kanal
İstanbul boyunca herhangi bir acil durum için 7 adet acil bağlanma alanı, 2
adet römorkör ve 2 adet demirleme
alanı belirlenmiştir. Ayrıca, Kanal İstanbul boyunca 30 adet römorkör daima hazır halde hizmet verecektir.
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KANAL
Türkiye’nin menfaatleri gerektirdiği
için tasarlanmış ve uygulamaya konmuş
tamamıyla yerli ve milli bir projedir.

YA N L I Ş

YA N L I Ş

YA N L I Ş

YA N L I Ş

Kanal İstanbul, fikir ve uygulama anlamında bize ait değil, bize dayatılan
bir proje.

Kanal İstanbul projesi hazırlanırken
kimseye danışılmadı. Her şey bir oldu bittiye getirildi.

Kanal İstanbul projesinin istihdama
pek bir katkısı olmayacak.

Kanal İstanbul Projesi'ne başlanamaz,
çünkü bu proje henüz imar planına dahi işlenmedi.

DOĞRU

DOĞRU

DOĞRU

DOĞRU

Kanal İstanbul, tamamıyla yerli ve milli bir projedir. Türkiye’nin menfaatleri
gerektirdiği için tasarlanmış ve uygulamaya konmuştur.

Kanal İstanbul Projesi'nde çeşitli üniversiteler ve kurumlardan toplam 204
akademisyen ve uzman ile çalışılmıştır. Kanal İstanbul Projesi'nin ÇED çalışmaları kapsamında halkın katılım
toplantısı 27.03.2018 tarihinde Arnavutköy Yeni Belediye Binası Kültür
Merkezinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, ÇED süreci dâhilinde tüm görüşler
ve eleştiriler değerlendirilmiştir. 57
kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda çalışmalar olgunlaştırılmıştır.

Kanal İstanbul Projesi ve entegre tesisleri ile birlikte, projenin hazırlıkinşaat aşamasında yaklaşık 10.000
kişinin, işletme aşamasında ise, Kanal
ve diğer işletmelerde (limanlar, lojistik
merkez, yat limanı vb.) yaklaşık 10.000
kişinin çalışması beklenmektedir.

Kanal İstanbul projesi imar planına
işlenmiştir. 23.12.2019 tarihinde onaylanan 1/100000 ölçekli İstanbul ili
Avrupa Yakası Çevre Düzeni Planında
su yolu olarak öngörülmüştür. İşbirliği
protokolü kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı alt ölçekli imar planı
çalışmalarına devam etmektedir.
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YA N L I Ş

YA N L I Ş

YA N L I Ş

YA N L I Ş

Kanal İstanbul sel ve su baskınlarını
tetikleyecek.

Kanal İstanbul yapılamaz çünkü
Montrö’ye ve ülkemizin taraf olduğu diğer uluslararası sözleşmelere
aykırı.

Kanal İstanbul doğru düzgün araştırmadan, önü arkası hesaplanmadan
dayatıldı. Hiçbir teknik çalışma yapılmadı.

Kanal İstanbul yapılınca milyonlarca
insan İstanbul’a akın edecek. İstanbul zaten kalabalık, bu yükü taşıyamaz.

DOĞRU

DOĞRU

DOĞRU

DOĞRU

Sel oluşumunu birçok faktör etkilemektedir. İklim, bitki örtüsü, insan
tesirleri, jeolojik yapı ve toprak özellikleri, havzalarda doğal dengenin bozulması, şiddetli ve ani sağanak yağışlar
bu faktörler arasında sayılabilir. Bu
faktörler göz önüne alındığında, Kanal
İstanbul projesinin de içerisinde yer
aldığı Türkiye Sel Su Baskınları Haritasında da gösterildiği üzere böyle bir
tehlike mevcut değildir.

Kanal İstanbul’un faaliyete geçmesi,
İstanbul Boğazı’nın hukuki yönünü
ve Türkiye’nin uluslararası hukuktan
ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nden
kaynaklanan sorumluluğunu ve haklarını değiştirmeyecektir. Denizel
ve karasal etkiler ile ilgili ülkemizin
taraf olduğu diğer sözleşmelerin etkilenmesi de söz konusu olmayacaktır. Montrö Sözleşmesi esas olarak
Boğazlar’da ülkemizin egemenliğini
tescil ile gemilerin Karadeniz’e geçişini
ve Karadeniz’de kalma süre ve koşullarını belirlemektedir. Kanal İstanbul ise,
Karadeniz’e geçişi daha kolay ve emniyetli hale getiren isteğe bağlı bir ilave
imkânı gemilere sunmaktadır.

Kanal İstanbul projesi kapsamında
jeolojik, jeoteknik ve hidrojeolojik
çalışmalar, hidrolik ve hidrodinamik
modelleme çalışmaları, dalga modeli
çalışmaları, deprem ve tsunami analizleri, heyelan araştırmaları, su kalitesi
ve sediment araştırmaları, gemi trafik
analizleri ve navigasyon simülasyonu çalışmaları, ulaşım yönetim planı,
çevresel etki değerlendirme çalışmaları, sosyolojik etki çalışmaları ve tarihi
alanların ve kültürel mirasın korunması çalışmaları yürütülmüştür.

Kanal İstanbul projesi ile İstanbul’a
trafik, sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla
nefes aldıracak yatay mimariye dayalı
örnek iki akıllı şehir inşa edilecektir.
Bölgede öngörülen maksimum nüfus
500.000 kişidir. Bu yeni yerleşim alanlarında mahalle konseptinde az katlı
(maksimum 4-5 kat) yatay mimarinin
hâkim olduğu düşük yoğunluklu konut
alanları ve bu konut alanlarına hizmet
veren ticaret, resmi kurum, kıyı tesisleri, kentsel bölgesel sosyal donatı
alanları, kentsel bölgesel yeşil ve spor
alanları, üniversite alanı, teknoloji geliştirme bölgesi, turizm alanı, eko-turizm alanı, sağlık turizm alanı, kongre
ve fuar alanı ve lojistik bölge alanları
yer alacaktır.
Bu yerleşim bölgeleri sebebiyle
İstanbul’un nüfusunun artması öngörülmemektedir. Yerleşim alanlarında yer alacak nüfusun hâlihazırda
İstanbul’da yerleşik olan nüfus kapsamında burada yer alacağı değerlendirilmektedir.
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Kanal İstanbul yapılırken çıkan hafriyat İstanbul’un 50 yıllık hafriyat
alanını dolduracak. Hafriyatın döküleceği bir yer yok. TEM ve E-5 trafiğe
kapatılacak.

Kanal İstanbul hem Marmara Bölgesinde hem de İstanbul’da deprem
riskini artıracak.

Kanal İstanbul yapılırsa 8 milyon İstanbullu bir adaya hapsedilmiş olacak. Deprem, savaş ve benzeri durumlarda bu insanlar kurtarılamayacak.

Kanal İstanbul projesi heyelan alanına yapılmıştır. Zamanla toprak yığılması olacak.
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Deprem, yer kabuğunu oluşturan yüzlerce km kalınlığındaki levhaların tektonik hareketlenmeleri sonucu ortaya
çıkmaktadır. 20,75 metre derinliğinde
sığ bir inşaatın, yüzlerce km kalınlığındaki bu kütleleri tetiklemesi mümkün
değildir. İnsan eliyle yapılan hiçbir proje (metrolar, köprüler, derin bodrumları olan alışveriş merkezleri vb.) bundan
farklı değildir. Ayrıca, Kanal İstanbul
güzergâhı üzerinde herhangi bir aktif fay hattı bulunmamaktadır. Kanal
İstanbul’a 11 kilometre mesafeden Kuzey Anadolu Fay Hattı ve 30 kilometre
mesafeden Çınarcık Fay Hattı geçmektedir. Kanal İstanbul’un gerek kazı/dolgu hacmi gerekse Kanaldaki su hacmi
açısından herhangi sismik harekete
neden olması söz konusu değildir.

Depremdeki ilk eylem, insanların bulunduğu binalardan tahliyesi ve en yakın toplanma alanına intikalidir. Bu ise,
her semt/mahalle özelinde planlanır. 8
milyon insanın depremde Küçükçekmece-Durusu hattının batısına kaçması gibi bir eylem planı mevcut değildir.
Bu akla ve bilime aykırıdır.
Bilakis, deprem sonrası insanların özel
araç kullanmamaları, acil müdahale
için ana arterlerin sadece kurtarma
ekiplerince kullanımı ve sivil araç
trafiğinin minimize edilmesi can ve
mal emniyeti için olmazsa olmaz bir
gerekliliktir. “Ada” nitelemesi ile oluşturulmak istenen mahrumiyet algısı
art niyetli bir yaklaşımın ürünüdür.
Bu yaklaşım tarzı adalar ve depremler
ülkesi Japonya’nın deprem anında ada
dışına nasıl kaçacağının bir problem
olarak ortaya sürülmesi kadar manasızdır.

1/25.000 ölçekli MTA Heyelan Envanteri Haritaları üzerinde yapılan değerlendirme sonucu, Kanal İstanbul
güzergâhı ve çevresinde kanal imalatı
ve sonrasında potansiyel tehlike yaratabilecek herhangi bir aktif veya yeni
heyelan alanı tespit edilmemiştir.
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Kanal İstanbul inşaatı nedeniyle çıkacak hafriyat miktarı 1,17 milyar m3tür.
Bu hafriyatın depolanacağı yerler
İstanbul’un mevcut hafriyat döküm
sahalarından bağımsız olarak belirlenmiştir. Kazıdan çıkan malzemelerin
büyük bölümü öncelikle kıyı tahkimatı
yapılarak Karadeniz’de kıyı dolgusu olarak kullanılacak ve rekreasyon
alanı elde edilecektir. Ayrıca, Kanalın
Karadeniz çıkışında, batı tarafta yapılacak kıyı dolgusu ile Terkos Gölü’nün
Karadeniz ile etkileşimi asgari düzeye
çekilecek ve sızdırmazlığına ilelebet
katkı sağlayacaktır. Doğu kısmında
yapılacak dolgu ise, İstanbul’un önemli
bir ihtiyacı olan Lojistik Merkez’in tüm
ulaşım ağlarının en uygun noktasında
teşkilini sağlayacak ve ekonomiye de
katkı sağlayacaktır.Şehir içi yollar ve
çevre yollarının kullanılması söz konusu değildir.
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Kanal İstanbul, içme suyu kaynaklarını yok edecek ve İstanbulluları
susuzluğa mahkum edecek.

Kanal İstanbul yapılırsa Terkos (Durusu) Gölü’ne tuzlu su sızıntısı olacak.

Proje nedeniyle İstanbul’un tarihi
alanları tahrip edilecek ya da ortadan
kaldırılacak. Bathenoa Antik Kenti ve
Yarımburgaz Mağaraları projeden
olumsuz etkilenecek.

Kanal İstanbul bir çevre felaketi demektir. İnşaat alanında ve çevresinde bulunan flora ve fauna türleri yok
olacaktır. Doğanın dengesi bozulacaktır.
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İstanbul’un yıllık su tüketimi yaklaşık 1 milyar 60 milyon m3tür. Terkos
Gölü’nün mevcut verimi yılda 133,9
milyon metreküptür. Kanal İstanbul’la
birlikte gölün verimi yılda 2,7 milyon
metreküp düşecektir. Bunun İstanbul geneline etkisi yok denecek kadar azdır ve sadece binde 2,5’tir. Sazlıdere Barajı’nın mevcut verimi ise,
yılda 49 milyon metreküptür. Sazlıdere
Barajı’nın yüzde 61’i Kanal içinde kalacak, ancak kalan yüzde 39’luk kısmı
korunacaktır. Kanal İstanbul’la birlikte
barajın verimi yılda 19 milyon metreküp olacaktır. Verim açısından aradaki
fark yılda 30 milyon metreküpü bulacaktır. Buradaki su kaybının İstanbul
geneline etkisi yüzde 2,8 seviyesindedir. Bu rakamlar bağlamında, Kanal
İstanbul’un toplam su rezervine etkisi
% 3 seviyesindedir.

Terkos Gölü’nün su seviyesi Kanaldan
daha yukarıdadır. Kanaldan yukarıya tuzlu su geçişi mümkün değildir.
Yapılan Yeraltı Suyu Modeli ve Hidrojeolojik çalışmalar sonucunda, Kanal
İstanbul nedeniyle Terkos Gölü’nde
veya başka bir alanda tuzlanma olmayacağı anlaşılmıştır. Kot farkı nedeniyle Terkos’a dair bir sızıntı veya yeraltı
suyu şişmesi beklenmemektedir. Bununla birlikte, yeraltı su rezervlerinin
ve Terkos Gölü’nün deniz suyundan
etkilenmemesi için Kanal İstanbul’un
yüzeyi geçirimsiz özel bir malzemeyle kaplanacak ve yan yüzeylere özel
perdeler, bariyerler ve elastik duvarlar
yapılacaktır.

Tarihi, doğal, kültürel kimliği yansıtan
ve tarihsel geçmişten gelerek günümüze ulaşan sit alanları, koruma–kullanma dengesi ilkesi benimsenerek,
arkeolojik park alanı olarak korunacaktır. Bunlar,
• Küçükçekmece İç Dış Kumsal Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı (Avcılar
Küçükçekmece)
• Küçükçekmece Gölü ve Çevresi 1. ve
3. Derece Arkeolojik Sit Alanları (Avcılar- Başakşehir)
• Resneli Çiftliği Arkeolojik ve Tarihi
Sit Alanı (Başakşehir)
• Filiboz Viranlığı 1. Derece Arkeolojik
Sit Alanı (Arnavutköy)
• Spradon 1. ve 3. Derece Arkeolojik
Sit Alanları (Avcılar)
• Region 1. ve 2. Derece Arkeolojik Sit
Alanları (Küçükçekmece)
• Yarımburgaz Mağarası 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı (Başakşehir)

Proje kapsamında 4 mevsim boyunca
flora ve fauna ile ilgili 18 uzman ile çalışılmıştır. Bunlar,
• 2 Flora Uzmanı (Bitki türü uzmanı)
• 1 Omurgasız Uzmanı
• 1 Herpetolog (Sürüngenleri inceleyen uzman)
• 1 Ornitolog (Kuş türlerini inceleyen
uzman)
• 2 Mamalog (Memeli hayvanları inceleyen uzman)
• 2 İç Su Balıkları Uzmanı
• 9 Deniz Biyoloğu
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Çalışmalar kapsamında proje güzergahındaki kritik bölgeler ve bu bölgelerdeki flora ve fauna türleri ve habitatları değerlendirilmiştir. Endemik
ve nadir türlerin korunması ile ilgili
gerekli önlemler ÇED Raporu’nda sunulmuştur.
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Kanal İstanbul Projesi yüzünden İstanbul’daki yeşil alanlar ve orman
alanları azalacak.

Kanal İstanbul, balıklara zarar verecek. Bazı balık türlerinin yok olmasına ya da göç etmesine neden olacak.

Kanal İstanbul, bölgedeki tarım faaliyetlerine büyük darbe vuracak. Tarım alanları ortadan kalkacak, kanal
çevresinde tarım faaliyetleri sona
erecek.

Kanal İstanbul, iklim değişikliğine
yol açacak.

DOĞRU

DOĞRU

DOĞRU

Mevsimsel değişimler göz önünde
bulundurularak, Kanal İstanbul’un öncesi ve sonrası için simülasyonlar ve
hesaplamalar yapılmıştır. Bu analizler
sonucunda yılın hiçbir döneminde suda canlı yaşamı için gerekli çözünmüş
oksijen miktarının kanal sebebiyle
değişmediği ve azalmadığı tespit edilmiştir. Başka bir deyişle, Marmara ve
Karadeniz’de doğal yaşam koşulları
sürekliliğini muhafaza edecektir. Ayrıca ekoloji ve su kalitesine yönelik olarak inşaat ve işletme aşamaları için izleme eylem planları oluşturulmuştur.

Kanal İstanbul güzergâhında yer alan
tarım alanları ile ilgili olarak ÇED Raporunda özel çözümlere yer verilmiştir.
Kanaldan çıkacak verimli tarım toprağı ile daha büyük ve geniş bir alanda
rekreasyon alanı oluşturulması öngörülmektedir. Ayrıca, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından askıya çıkarılan
1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında 4,7 milyon m2 orman alanı ve
86,5 milyon m2 bölgesel yeşil alan ve
spor alanı olmak üzere toplam 91,2
milyon m2 özel alan ihdas edildiği görülmektedir.

Kanal İstanbul projesi çerçevesinde
tüm meteorolojik çalışmalar yapılmıştır. Kanal inşaatı tamamlandıktan sonra, bölgede iklimsel bir değişiklik söz
konusu değildir.
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Bölgeye yeni 4,67 milyon m2 orman
alanı ve 86,5 milyon m2 bölgesel yeşil
alan ve spor alanı olmak üzere toplam
91,24 milyon m2 alan kazandırılacaktır.
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KAMU DİPLOMASİSİ

Türk dış politikasının kriz ve savaşlara karşı olan
stratejisini gösteren “#TurKEY for Peace” kampanyası
hakkında görüşlerini bildiren Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, kampanyanın bölgesel refah ve huzur
için önemli bir rolü olduğunu vurgulamakta.
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Kamu Diplomasisi
İletişim Başkanlığı, Kamu
Diplomasisi alanında
birbirinden farklı birçok
konuda geliştirilen projeyi
aynı hız ile yürütmekte. Bu
bölümde son yılların en tartışmalı konularından
Cemal Kaşıkçı cinayetinde Türkiye’nin iletişim
stratejisi, İletişim Başkanlığı'nın kamu diplomasisi
adına yakından takip ettiği “Uluslararası Terör
Mağdurları Kongresi” ve “Turkey for Peace”
kampanyası ile “Ülkem İçin Bir Fikrim Var” projesi
ele alınıyor.
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Cemal Kaşıkçı
Cinayetinin
Aydınlatılmasında
İletişimin Rolü
K A MU D İPLOMA SİSİ

D İ P L O M A S İ
K A Ş I K Ç I

V A K A S I

Cemal Kaşıkçı’nın ölümünü
sıradan bir adli vakadan ayıran
en önemli husus, cinayetin,
yabancı bir devletin diplomatik
misyonunda, o ülkenin resmi
görevlileri tarafından
işlenmesi idi.

C

emal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 günü saat 13:14’te Suudi
Arabistan’ın İstanbul’da bulunan başkonsolosluk binasına girerken, 59 yıllık ömrünün son dakikalarını
yaşadığından bihaberdi. Yazıları bir süredir Washington Post gazetesinde yayımlanmakta olan Suudi gazeteci, cinayet mahalline nişanlısı Hatice Cengiz ile
birlikte geldi. Cep telefonunu müstakbel eşine emanet eden Kaşıkçı,
nikah işlemleri için gereken resmi evrakı almak üzere konsolosluk binasına yöneldi. Bu, uluslararası kamuoyunu haftalarca meşgul edecek bir sürecin başlangıcıydı.
Hatice Cengiz, binaya rutin bir işlem için giren Kaşıkçı'nın bir türlü konsolosluktan ayrılmaması üzerine durumdan şüphelendi.
Kaşıkçı’nın binada olmadığı bilgisini alması üzerine, durumu yetkililere bildirdi. Türk makamları, alınan ihbar üzerine olayın aydınlatılması
için tüm imkanlarını seferber etti. Suudi gazetecinin önceden planlanmış, emir komuta zinciri içerisinde işlenmiş bir cinayete kurban
gittiği ise kısa süre sonra anlaşıldı.
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Bu sırada Cemal Kaşıkçı’yı katledenler, cinayeti örtbas etmek amacıyla bir dezenformasyon kampanyasının düğmesine basmıştı. Arap
medyasına servis edilen yalan haberlere göre Suudi gazeteci, ülke-

Bu süreçte Türkiye’nin en başarılı
stratejisi, Kaşıkçı cinayetini Suudi
Arabistan’dan açık ve net bir itiraf gelene
kadar uluslararası kamuoyunun

gündeminde tutmak oldu.

sinin konsolosluğunda birkaç dakika kaldıktan sonra binayı arka kapıdan terk etmişti. Bir başka iddiaya göre ise Kaşıkçı’nın cesedi Türk
polisi tarafından bulunmuştu. Ancak o aşamada yalnızca Türk yetkililer ve cinayeti işleyenlerin bildiği gerçeklerin gizli kalmaması için
Türkiye bir strateji geliştirmişti.

Bir Cinayetten Daha Fazlası
Cemal Kaşıkçı gibi önemli bir figürün sırra kadem basması, yalnız aile
üyelerini ve sevenlerini endişelendirmemişti. Washington Post yazarının başına gelenleri kısa sürede ortaya çıkaran Türk yetkililer için,
hem uluslararası hukuku hem de Ankara-Riyad arasındaki dostluk
hukukunu ihlal eden bu suikastın sorumlularının adalete teslim edilmesi, hayati bir mesele haline gelmişti.
Suudi gazetecinin ölümünü sıradan adli bir vakadan ayıran en önemli
husus, cinayetin, yabancı bir devletin diplomatik misyonunda, o ülkenin resmi görevlileri tarafından işlenmesi idi. Türkiye, bu olay nedeniyle zan altında bırakılma tehlikesiyle yüz yüzeydi. Aynı zamanda
dünyanın her yerinden on binlerce insanın yaşadığı, her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği İstanbul’un güvenli bir yer olmadığı algısı da
oluşabilirdi.
Türk yetkililerin bir başka endişesi ise Kaşıkçı suikastıyla birlikte
Türkiye’nin, yabancı istihbarat servisleri arasında yaşanabilecek kanlı
bir mücadelenin sahnesi hâline getirilmesi ihtimaliydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da sonradan altını çizeceği gibi, böyle
hesaplaşmaların bir NATO ülkesinde görülmesi asla kabul edilemezdi. Bu çizginin açık ve net biçimde çizilmesi için katillerin adalete teslim edilmesi Türkiye’nin olmazsa olmazı idi. İlk değerlendirmelerden
sonra Türk makamlarının hedefi netleşti. Suudi gazetecinin ölümü,
insanlık namına ve Türkiye’nin itibarının korunması için tam olarak
aydınlatılacaktı. Cemal Kaşıkçı’nın dünyanın en büyük medya kuruluşlarından biri için çalışması, olayı örtbas etmek isteyenlere karşı
Türk yetkililere büyük bir avantaj sağlıyordu. Gerçeğe giden yol, gazetecilikten geçecekti.

Damlaya Damlaya
Cemal Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması, ancak Suudi yetkililerini
kamuoyu önünde itirafa zorlayarak mümkün olabilirdi. Öte yandan,
Riyad’ın olayı örtbas etme niyetinde olduğu kısa süre sonra anlaşıldı.

6 Ekim günü Reuters haber ajansını cinayet mahalline davet eden Suudi Arabistan başkonsolosu, Kaşıkçı’nın öldürüldüğü iddiasını kesin bir dille reddetti.
Buna göre Suudi gazeteci, konsoloslukta birkaç dakika kaldıktan sonra binayı
terk etmişti. Konsolosluğa göre eğer
Kaşıkçı’nın başına bir şey geldiyse, bu
olay Türk topraklarında gerçekleşmişti.
Suudi diplomatın Türkiye’yi zan altında
bırakan ifadeleri, cinayetin aydınlatılmasıyla sonuçlanacak bir dizi operasyonun düğmesine basılmasına neden oldu.
Birkaç saat sonra Reuters haber ajansına konuşan Türk yetkili, ilk kez resmi bir
ağızdan Cemal Kaşıkçı’nın Suudi yetkililerce katledildiğini doğruladı. Böylece,
Ankara-Riyad hattında haftalarca sürecek iletişim savaşı da başlamış oldu.
Bu süreçte Türkiye’nin stratejisi, Kaşıkçı
cinayetini Suudi Arabistan’dan açık ve
net bir itiraf gelene kadar uluslararası
kamuoyunun gündeminde tutmak oldu.
Yaklaşık iki hafta boyunca suikast timinin İstanbul’a gelişi ve kişisel bilgileri
gibi birçok bilgi, önde gelen ulusal ve
uluslararası medya kuruluşları aracılığıyla paylaşıldı. Yabancı gazetecilerin
‘damla stratejisi’ adını verdiği bu hamle,
Suudi yetkilileri 19 Ekim’de “Kaşıkçı’nın
konsoloslukta öldüğünü” kabul etmeye
mecbur bıraktı. Öte yandan Suudi gazetecinin konsoloslukta yaşanan bir arbede sırasında öldüğü iddiası, Türkiye’nin,
cinayetin önceden planlandığı görüşüne aykırıydı. Bu nedenle Türk makamları, cinayetle ilgili bilgileri uluslararası
kamuoyuyla paylaşmaya devam etti.

Sürecin en önemli kırılma noktalarından biri, CNN International kanalının
22 Ekim sabahı cinayetin önceden planlandığını kanıtlayan güvenlik kamerası
görüntülerini yayınlaması oldu. Görüntülerde Suudi Arabistan’dan gelen bir istihbarat görevlisinin, Cemal Kaşıkçı’nın
kıyafetlerini giyerek konsolosluk binasından çıktığı İstanbul’un turistik bölgelerini ziyaret ettikten sonra bir umumi
tuvalette üzerini değiştirdiği görülüyordu. Türkiye, nihai hamlesiyle birlikte
hedefine de ulaştı. Kaşıkçı’nın dublörünü gösteren haberden üç gün sonra,
Kaşıkçı cinayetinin önceden planlandığı
itirafı geldi.

Türkiye’nin Çabaları Sürüyor
Öte yandan Türkiye’nin çabaları, Suudi
Arabistan’ın itirafıyla son bulmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “11
Eylül 2001 terör saldırıları hariç 21. yüzyılın en tartışmalı olayı” olarak tanımladığı Kaşıkçı cinayetinin tamamen aydınlatılması için gayretlerini sürdürme sözü
verdi. Merhum gazetecinin köşe yazarlığını yaptığı Washington Post için bir makale kaleme alan Erdoğan, cevabı henüz
bilinmeyen üç soruyu tekrar gündeme
getirdi: Kaşıkçı’nın cenazesi nerede? Suudi gazetecinin ölüm fermanını kim imzaladı? Aralarında bir adli tıp uzmanının
da olduğu ekibi İstanbul’a kim gönderdi?
Bu soruların cevabının alınması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi
amacıyla 25 Mart 2020 tarihinde, toplam
20 kişi hakkında kamu davası açıldı. Böylece Türkiye, cevabı henüz verilmemiş
soruları sormaya, uluslararası toplumun
vicdanı olmaya devam etti.
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Fransa Terör Mağdurları
Derneği Başkanı G. SaintMarc, dünyada terör
mağdurlarının yüzde
80’ini Müslümanların
oluşturduğunu
vurgulayarak,
“Bunun Avrupa’ya
hatırlatılması önemli;
çünkü terör saldırılarını
gerçekleştirenlerin
Müslüman, kurbanların
ise gayrımüslim olduğu
varsayılıyor” dedi.

Uluslararası
Terör Mağdurları
Kongresi
Neden Önemli?
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F

ransa Terör Mağdurları Derneği (AFVT) ile Nice Belediyesi’nin birlikte
düzenlediği 8. Uluslararası Terör Mağdurları Kongresi, 21-23 Kasım
2019 tarihlerinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un himayesinde gerçekleştirildi. Dünyanın 80 ülkesinden 450’si terör mağduru olmak üzere 700’den fazla katılımcıyı bir araya getiren kongre,
terör mağdurlarının seslerini duyurabilmesi için en önemli platformlar arasında bulunuyor.

İletişim Başkanı Prof. Dr.
Fahrettin Altun:
“Kanlı örgütlerin gerçek
yüzü anlatıldı.”

Toplantıda Türkiye’nin
terörle mücadele perspektifi
uluslararası kamuoyu ile
paylaşılırken, özellikle FETÖ ve
PKK/PYD-YPG terör örgütlerine
karşı uluslararası dayanışma,
işbirliği ve eşgüdümün öneminin
altı çizildi.

Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi ve AFVT Başkanı Guillaume Denoix de Saint-Marc’ın açılış konuşmalarını yaptığı programa
Türkiye’den İletişim Başkanlığı Kamu Diplomasisi Daire Başkanı Ömer
Faruk Tanrıverdi ile PKK/PYD-YPG terör örgütünün Nusaybin’de gerçekleştirdiği menfur saldırıda babasını kaybeden TRT Kürdi muhabiri
Gülay Demir, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında gazi olan Polis Başmüfettişi Asım Bulat ve DEAŞ
terör örgütünün İstanbul’da bir gece kulübüne yaptığı silahlı saldırıda
oğulları yaralanan Bahar-Muhsin Çeliker çifti katıldı.

FETÖ, DEAŞ, PKK/PYD-YPG
Toplantıda Türkiye’nin terörle mücadele perspektifi uluslararası kamuoyu ile paylaşılırken, özellikle FETÖ ve PKK/PYD-YPG terör örgütlerine
karşı uluslararası dayanışma, işbirliği ve eşgüdümün önemin altı çizildi.
Ayrıca Türkiye’nin, 2016 yılında kongreye ev sahipliği yapan Nice şehrinde kanlı bir terör eylemi gerçekleştiren DEAŞ terör örgütüne karşı
Suriye’ye muharip güç gönderen ilk ülke olduğu hatırlatıldı.
AFVT Başkanı Guillaume Denoix de Saint-Marc, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, dünyada terör mağdurlarının yüzde 80’ini Müslümanların oluşturduğunu vurgulayarak, “Bunun Avrupa’ya hatırlatılması
önemli; çünkü terör saldırılarını gerçekleştirenlerin Müslüman, kurbanların ise gayrımüslim olduğu varsayılıyor” dedi.

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin
Altun, Fransa’da düzenlenen kongre hakkında sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.
“Türkiye'deki DAEŞ, PKK/YPG ve
FETÖ saldırılarında yakınlarını kaybeden ya da yaralanan mağdurlar,
bu kanlı örgütlerin gerçek yüzünü
birinci ağızdan dünya kamuoyuna
anlattı” ifadelerini kullanan Altun,
şunları kaydetti:
“DEAŞ'ın Reina saldırısında yaralanan Deniz Çeliker'in annesi Bahar
Çeliker ve babası Muhsin Çeliker
ile FETÖ’nün 15 Temmuz darbe
girişiminde yaralanan Polis Başmüfettişi Asım Bulat da kongrede
terörün bugün sınırları aşıp küresel
bir tehdit haline geldiğine işaret
etti. Kongrede tüm dünyadan
terör mağdurlarının anlattıkları,
terörizme karşı küresel ölçekte
mücadelenin ve dayanışmanın
terör örgütleri arasında ayrım gözetmeksizin yapılması gerektiğini
bir kez daha gösterdi.”

Türkiye'deki DAEŞ, PKK/YPG ve FETÖ
saldırılarında yakınlarını kaybeden
ya da yaralanan mağdurlar, bu kanlı
örgütlerin gerçek yüzünü birinci
ağızdan dünya kamuoyuna anlattı.

Uluslararası Terör Mağdurları Kongresi,
terör saldırılarında yaralanan veya yakınlarını kaybeden 14 kişinin bir ortak manifesto okumasıyla tamamlandı. Bu grubun
içerisinde yer alan TRT Kürdi muhabiri
Gülay Demir, manifestoyu gözyaşları içinde okurken, salondakiler tarafından uzun
süre ayakta alkışlandı. Kürsüdeki diğer
terör mağdurları da kendisine sarılarak
desteklerini gösterdi.
Demir şu ifadeleri kullandı: “Biz terör
mağdurları olarak kin ve nefret peşinde
değiliz. Biz terörizm mağdurları olarak
tek bir şey istiyoruz; gelecek nesiller,
suçluların bizlere doğrudan veya dolaylı
olarak yaşattıkları zulmü yaşamasınlar.
Bizler, devlet başkanları ve mağdurlar,
hep birlikte beraber çalışarak bu acının
ebedileşmesini engellemeyi ve daha iyi
bir dünya umudunu yeşertmeyi başarabileceğimize inanıyoruz. Seni çok özlüyorum baba.”
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Barışın Anahtarı
Türkiye
Türkiye, Suriye'deki
insanlık trajedisi
karşısında her zaman
siyasi bir çözüm ve
diplomasi için yoğun
çaba sarf etti.
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Türkiye gibi güçlü bir devletin
Suriye’deki insanlık dramına kayıtsız
kalması, ülkemizin benimsediği
değerler bakımından kabul edilemez.

K AM U DİP LOMA SİSİ

T U R K E Y
T Ü R K İ Y E

F O R

P E A C E

B A R I Ş I N

A N A H T A R I

S

on zamanlarda gittikçe artış gösteren bölgesel kriz ve
çatışmalar karşısında Türkiye, barış ve refahın tesisi için
diplomatik ve siyasi çözüm arayışları içerisine girmiştir. Bu doğrultuda şekillenen Turkey for Peace | Barışın
Anahtarı Türkiye kampanyası, Türk dış politikasının kriz
ve savaşlara karşı barışçıl stratejisinin bir ürünüdür.

Kampanya hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgesel birçok insani ve siyasi kriz yaşanırken ve çatışma alanlarıdaki mağdur insanların yardım talepleri her gün giderek artarken,
Türkiye gibi güçlü bir devletin olup bitenlere kayıtsız kalmasının ülkemizin benimsediği değerler bakımından kabul edilemez olduğunu
belirtmiştir. İzole bir dış politikanın sadece kaostan beslenen düzenlere yaradığını, problemlere karşı kayıtsızlığın da problemlerin aslî
kaynaklarından biri olduğunu söyleyen Erdoğan, “Barışın Anahtarı
Türkiye” kampanyasının bölgenin refah ve huzuru için farkındalık yaratıcı bir rolü olduğunu vurgulamıştır.

Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın
“Türkiye, barışın
anahtarıdır.”
sözleri, Türkiye’nin
barış ve istikrar
merkezli dış
politikasının
şüphesiz bir özeti
niteliğinde.

Başta Orta Doğu ve Akdeniz bölgeleri olmakla beraber, sayısız birçok krizin Türkiye’yi dış politikada daha aktif rol almaya yönelttiği
ortadadır. Türkiye, Libya meselesinde siyasi çözüm çabalarının bir
parçası olarak Berlin'de düzenlenen Libya zirvesine katılmıştı. 55
maddelik zirve bildirgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmişti. Türk tarafının Rusya ile birlikte çağrısını yaptığı ateşkese uyulması halinde siyasi sürecin de önü açılacağı görülmüştü.
Zirvede alınan kararlar çerçevesinde Sarrac ve Hafter tarafından
5’er kişinin katılacağı askeri komitenin toplanması kararlaştırılmıştı. Türkiye'nin barışçıl girişimlerinin hedefi Hafter’in saldırgan tutumunu sonlandırmasıydı. Türkiye'nin Libya konusunda attığı adımlar sürece bir denge getirdi ve ateşkes zeminini oluşturdu. Libya'da
Türkiye'nin mevcudiyeti barış umutlarını artırdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Türkiye, barışın anahtarıdır.” sözleri,
Türkiye’nin barış ve istikrar merkezli dış politikasının şüphesiz bir
özeti niteliğinde. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İdlib krizi
üzerine yaptıkları bir toplantıdan geri dönerken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, “Barışın Anahtarı Türkiye” kampanyasının
insan hayatına nasıl dokunduğuna değindi; “Geçtiğimiz günlerde televizyonda, 2 ay önce babaları öldürülen 6 çocuk ve annelerini gördüm. Aile yağmur ve çamurun ortasında çadırın içinde yaşıyorlardı.
Bunlarla ilgili yeni bir kampanya başlatıyoruz. Sınırlarımıza yaklaşık 30 kilometre mesafedeler. Şimdi diyelim ki briketlerden 20-25
metrekarelik bir kulübe yapalım; onları brandalarla kaplayalım; onları buraya yerleştirelim. Böylece en azından kişilerin yaşam koşulları nispeten biraz daha rahat hale geliyor. Konuyla ilgili olarak Türk
Kızılayı ve AFAD'ı hızla seferber edeceğiz ve bu çalışmaları o bölgede yapmaya başlayacağız. Altyapıyı elimizden geldiğince inşa edeceğiz ve umarım onları buraya yerleştireceğiz. Bir kez daha vurgu-

luyorum: Türkiye, barışın anahtarıdır.”
şeklinde Türkiye'nin stratejik pozisyonunu tanımladı.
İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ise açıklamasında “Türkiye, barışın
tıpkı diğer bütün bölgesel ve küresel
ölçüde ülkelerin ihtiyacı olan tek şey
olduğu gibi Libya’nın da ihtiyacı olduğu kanaatinde. Bu doğrultuda birçok
diplomatik kanal aktif edilmiş; krizin
önlenmesi için küresel, bölgesel ve siyasi yollar seferber edilmiş durumda.”
sözlerine yer verdi.
2014 yılının başından bugüne devam
eden Ukrayna krizi Türkiye’nin önnemsediği dış politika konu başlıklarından biri. Rusya’nın 18 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirdiği ilhak sonrası
Ukrayna’da yaşanan iç çatışma ve çekişmeler henüz durulmuş değil. Türkiye ise krizin yatışması adına arabulucu
niteliğini, elinden gelen tüm diplomatik ve siyasi imkanları ortaya koyarak
gösterdi. Bu doğrultuda turizmden ihracata Ukrayna’nın refahı için birçok
anlaşma ve işbirliğine imza atıldı. 2018
yılında 4.1 milyar dolar olan ikili ticaret
hacmi için kısa vadede 10 milyar dolar,
uzun vadede ise 20 milyar dolar değerinde hedefler belirlendi. 'Türkiye Barışın Anahtarı' yaklaşımı, Ukrayna krizi
süresince Türk dış politikasının yoğun
diplomatik ve barışçıl girişimlerinin sonuç vermesine ve yeni ilişkilerin kurulması için sağlıklı zemminlerin oluşmasına olanak vermiştir.
Türkiye, tarihin her aşamasında barıştan,
insani yardımdan, uzlaşma kültüründen,
ve yardım eli uzatma geleneğinden yana tavır göstermiştir. Bunu yaparken hem
sahada hem de masada güçlü olma prensibiyle ilerleyerek kriz yaşanan her alanda denge unsuru olabilmeyi başarmıştır.
Türkiye, bölgesel ve küresel anlamda barışın anahtarı olmaya devam edecek.
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WeAreNATO
Stratejik İttifakın
Güçlü Üyesi: Türkiye

2

016-2017 İletişim Stratejisi'nin
bir parçası olarak hayata geçirilen
ve üye ülkeler arasında farkındalık
oluşturmak amacıyla NATO tarafından yürütülen “WeAreNATO” kampanyasının
Türkiye ayağı, İletişim Başkanlığı’nın koordinasyonu ile İzmir’de tanıtıldı.
Türkiye'nin NATO’ya olan katkılarının bilinirliğinin
artırılmasının hedeflendiği kampanyanın lansmanı için,
Türkiye'nin NATO'ya katılımının 68. yıl dönümü olan 18 Şubat
tarihi seçildi.
Müttefikler arasındaki birlik ve dayanışma ruhunu ve üye ülkelerin vatandaşlarının barış ve güvenliğine yapılan katkıyı anlatmayı amaçlayan
kampanya, katılımcı ülkelerin anlatım sürecinde proaktif rol oynamasına
da olanak sağlıyor.
İlk yılında, NATO'nun görevlerini ve önemini, NATO hakkında az ya da hiçbir
bilgisi olmayan kişilere anlatma hedefiyle pilot olarak seçilen ülkelerde yapılan kampanyaya, Türkiye Eylül 2019'da dahil oldu.
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İttifakın misyon ve operasyonlarına katkı yapan 5 ülke ve küresel bütçeye katkı
yapan 8 ülke arasında yer alan Türkiye'nin bu kampanyada yer alması, ittifak için
hayli önemli bir etkiye sahip.

NATO’nun misyon ve
operasyonlarına katkı yapan ilk 5
üye ülke arasında yer alan Türkiye,
ittifak için en önemli askerî
güçlerin başında geliyor.

Akademi ve diplomasi camiasından birçok NATO temsilcisinin katılım
gösterdiği etkinlikte, Türkiye’nin NATO’nun küresel güvenlik, askeri
güç ve diplomasi gibi alanlarına olan katkısı masaya yatırıldı.
İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını yapan İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcısı
Çağatay Özdemir, NATO ve Türkiye arasındaki müttefiklik ilişkisine
ve Türkiye’nin terörle mücadele çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu.
“Terörizmle mücadele bağlamında ittifak bünyesindeki temel hedefimiz, NATO müttefiklerinin terörizmle mücadele gayretlerine daha
somut ve görünür katkıda bulunmasını sağlamaktır.” diyen Özdemir,
konuşmasında Türkiye’nin müttefiklerinden beklentilerine de değindi. “Türkiye'nin ittifaka üye olduğu 1952 yılından bu yana NATO, ülkemizin güvenliğinin temininde önemli bir role sahip olmuş; AvrupaAtlantik yapılarıyla iş birliği hedefimize muhtelif açılardan kayda değer
katkılarda bulunmuştur. 68 yıl boyunca ülkemiz, NATO'nun sınırlarını
başarıyla korumuş, ittifakın değerleri ve prensiplerine sahip çıkmıştır.
NATO üyeliğimiz, ülkemizin güvenliğine de önemli katkılar sağlamıştır”
dedi.

katkı sağlamakta kararlı olup ittifakın
yükümlülüklerine tam anlamıyla bağlı
kalmaya devam edecektir” diye konuştu.

Türkiye’nin bulunduğu coğrafyanın gerçeklerine değinen Özdemir,
Türkiye’nin bölgedeki terörle mücadeleye olan katkısının altını çizdi:
“Ülkemiz, jeopolitik konumu nedeniyle coğrafyasında meydana gelen
gelişmelerden doğrudan etkilenmektedir. Çatışmalara ve çeşitli istikrarsızlıklara sahne olan bu kritik coğrafyada, zorluklarla karşılaşsa bile
sorumluluk almakta ve bölgesindeki güvenliğin temininde kritik rol
üstlenmektedir. Türkiye, terörle mücadelesini NATO'nun ‘demokrasi,
bireysel özgürlük ve hukukun üstünlüğü' ilkeleri temelinde ve ‘bölgesinde istikrar ve refahın geliştirilmesi' kapsamında yürütmektedir.” dedi ve ekledi: “Terörizmle mücadele konusunda müttefiklerle işbirliğine
açık olan Türkiye, ittifak içerisinde PKK/YPG, FETÖ, DEAŞ başta olmak
üzere, birden çok terör örgütüyle eş zamanlı olarak sahada göğüs göğüse mücadele eden tek ülkedir.”

Etkinlikte bir diğer konuşmacı NATO Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Tacan
İldem “Günümüzde karmaşık güvenlik
ortamı içinde, hibrit taktiklere sıklıkla
başvurulduğunu, barış ile bunalım arasındaki çizginin de keskinleşmekten ziyade flulaştığını görmekteyiz. Bu durum,
müttefik ülkeleri de gerek siber saldırılar
gerek hibrit taktikler konusunda yeteneklerini geliştirmeye yönelik çabalara
sevk etmiştir. Terörizm, Türkiye bakımından son derece önem verilen bir konudur” dedi.

NATO’nun terörle mücadeleye karşı daha somut ve görünür katkısının,
şüphesiz ittifak ruhuna çok daha uygun olduğunu hatırlatan Özdemir,
“Türkiye, NATO'ya doğrudan yaptığı katkılarla ve başta terörizm olmak
üzere, güncel güvenlik sınamalarıyla yürüttüğü kapsamlı ve kararlı
mücadele ile Avrupa-Atlantik coğrafyasının, dolayısıyla müttefiklerinin
güvenliğine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Türkiye, 68 yıl boyunca olduğu gibi bundan sonra da güvenilir bir müttefik olarak NATO'ya

“Terörden en çok çekmiş bir müttefik varsa o Türkiye'dir; Türkiye, terör nedeniyle
büyük kayıplar yaşamıştır. Bu bağlamda
Türkiye, komşu olduğu coğrafyalardaki
çalkantılardan kaynaklanan sınamaları en fazla hisseden müttefik ülkedir.”
şeklinde sözlerine devam eden İldem

Terörle mücadelede daha somut ve görünür katkı,
NATO’yu müttefiklerin gözünde yeniden, daha güçlü
bir yere getirecektir.
Türkiye’nin mülteci krizindeki kritik rolüne dikkat çekti, “Türkiye, 4 milyon civarında evinden ve yurdundan edilmiş insana,
kendi imkanlarıyla ev sahipliği yapmakta;
onların günlük yaşamlarını insani ölçüde
sürdürmeleri mümkün kılacak imkanları
seferber etmektedir. Türkiye'nin terörizm
konusundaki meşru güvenlik endişeleri,
NATO tarafından gayet iyi anlaşılmakta ve Türkiye'nin terör mücadelesindeki
kayıpları karşısında da dayanışma içerisinde olunduğu ortaya konmaktadır”
şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından
Türkiye'nin NATO'ya, NATO'nun Türkiye'ye
katkılarının ele alındığı “Türkiye'nin
NATO'ya Üyeliğinin 68. Yılı: Stratejik İttifakın Güçlü Üyesi Türkiye” başlıklı panelin
de düzenlendiği etkinlikte, lansmana özel
hazırlanan videonun gösterimi yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından NATO ile ilgili yayınladığı mesajda: “68 yıldır barış ve güvenlik için
birlikteyiz.” ifadesiyle Türkiye ve NATO
ittifakının önemini vurguladı.
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Ülkem İçin
Bir Fikrim Var
‘’Ülkem İçin Bir Fikrim Var’’;
82 milyonun ülkesi için beyin
fırtınası yaptığı ve fikirlerini ilgili
devlet birimleriyle doğrudan
paylaşabildiği bir proje olarak
tasarlandı.

PROJELER
K A MU D İPLOMA SİSİ
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2019 yılı boyunca,
Türkiye’nin tüm
şehirlerinden, yurt dışında
bulunan vatandaşlarımızdan
ve Türkiye’de yaşayan
uluslararası misafirlerimizden
45 binin üzerinde fikirle proje
başvuruları yapıldı.

İletişim Başkanlığı’nın misafiri olarak Ankara’ya davet edilen
Şeyma Bilmez, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Kasapoğlu
ile bir araya gelerek fikrini detaylı olarak anlatma fırsatı buldu.
K AMU DİPLOMASİSİ

C

P R O J E L E R
B İ R

F İ K R İ M

V A R

P R O J E S İ

umhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca, vatandaşların
öneri ve fikirlerini ilgili kamu kurumlarına doğrudan aktarabilmeleri ve hayata geçirebilmeleri amacıyla 2019'da
"Ülkem İçin Bir Fikrim Var" projesi başlatıldı.

"Ülkem İçin Bir Fikrim Var’’; 82 milyonun ülkesi için beyin fırtınası
yaptığı ve fikirlerini ilgili devlet birimleriyle doğrudan paylaşabildiği
bir proje olarak tasarlandı. 2019 yılı boyunca, Türkiye’nin tüm şehirlerinden, yurt dışında bulunan vatandaşlarımızdan ve Türkiye’de yaşayan uluslararası misafirlerimizden 45 binin üzerinde fikirle proje başvuruları yapıldı. Kabul edilen ilk fikir, Osmaniye’nin Sumbas ilçesinden
19 yaşındaki üniversite öğrencisi Şeyma Bilmez'in projesi oldu. Projede şehirlerde gençlere yönelik faaliyet gösteren kurs merkezlerinin
küçük yerleşim birimlerinde de açılması gerektiği belirtilirken açılabilecek kurslara örnek olarak şunları öneriyor: Okçuluk, at biniciliği, bitki yetiştiriciliği, seracılık, sanayi alanında eğitim veren kurslar, hayvan
bakımı hakkında eğitimler ve ekstrem spor kursları.
Şeyma Bilmez’in fikri, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kabul edilerek uygulama çalışmalarına başlandı. Şeyma, projesini ders çalışırken
yazdığını; hiç tanımadığı birinin fikrini okumasının bile kendini heyecanlandırdığını ve fikrinin hayata geçirileceğini duyduğunda büyük bir

Fikir sahibi Şeyma
Bilmez: "Her
bir gencimizin
desteklenmesi,
ülkemiz adına
sihirli bir değnek
oluşturmaya eşdeğer."

heyecan yaşadığını ifade ediyor. İletişim
Başkanlığı’nın misafiri olarak Ankara’ya
giden Şeyma Bilmez, Gençlik ve Spor
Bakanı Sayın Mehmet Kasapoğlu ile bir
araya gelerek fikrini detaylı olarak anlatma fırsatı buldu. Bakanlık olarak yaptıkları her türlü faaliyetten tüm vatandaşların faydalanması için çalıştıklarını
dile getiren Bakan Kasapoğlu, Bilmez’in
fikrinin bu kapsamda çok önemli olduğunu vurguladı.
2020 yılı, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı
bakanlık, başkanlık ve ofisler tarafından titizlikle incelenerek hayata geçirilecek fikirlerin yılı olması için tüm
gücümüzle çalışıyoruz. Ülkemizin ilerleyişinin her birimizin aklı, duygusu,
fikri, öngörüsü ve vicdanı ile mümkün
olacağı düşüncesi doğrultusunda yepyeni fikirleri hayata geçirmeye devam
edeceğiz.
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Dünya
D Ü N YA D A K İ G E L İ Ş M E L E R

Kovid-19 ve 'Yeni Bir Dünya Düzeni mi?' 114
YAZAN

•Prof.Dr.Kerem

A l k i n

Mültecilerin Yunanistan Sınırında Hayatta Kalma Mücadelesi 118

Dünya
Dünya ekonomik düzeni
Kovid-19 salgını ile beraber
son yılların en büyük
sarsıntılarından birini
yaşamakta. Virüs sonrası küresel piyasaların
değişeceği tartışılırken, yeni bir ekonomik düzenin
oluşması öngörüler arasında. Prof. Dr. Kerem Alkin’in
kaleme aldığı makalede, virüs sonrası ekonominin
seyri anlatılıyor. Dünya köşesinin bir diğer konusu,
Yunanistan sınırımızda yaşanan insani dram. İdlib'de
tansiyonun yükselmesi ve Batılı ülkelerin mülteci
sorunu varlığını yok sayması ile birlikte yeniden
alevlenen kriz, Yunan güçlerinin şiddeti ile birleşince
bir kaosa dönüştü.

DÜNYA
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Ayın Tarihi

D Ü N YA

Türkiye, uzun süredir yeni göç dalgasına karşı uluslararası toplumu
uyarırken Avrupa ülkeleri kapılarını göçmenlere kapalı tutuyor. Bu
nedenle, yeni göç dalgasını kaldıramayacak durumda olan Türkiye,
Avrupa’ya gitmek isteyen göçmenleri engellememe kararı aldı.
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Kovid-19 ve

'Yeni Bir Dünya Düzeni mi?'
Virüs pek çok ülkede sosyal ve ekonomik hayatı felç etti ya da yavaşlattı. Tedarik
zincirinin tehlike altında olduğu düşünülüyor. Petrol fiyatlarında keskin düşüşler ya da
çıkışlar görülüyor. Dünya borsaları çöküşte. Peki toz duman dağıldığında nasıl bir yeni
dünya düzeni ile karşılaşacağız?

Korona
YAZAN

Prof. Dr. Kerem Alkin

H

Kovid-19

S E K T Ö R

DÜNYA

A N A L İ Z

iç şüphesiz, Kovid-19 salgını milyarlarca insanın yaşamında önemli değişikliklere yol açacak;
hem bireysel hem de iş yaşamımıza köklü etkileri olacak. Bu süreç sonrasında, sosyal izolasyondan kaynaşmalara geçiş zaman alacak. İşletmeler ve şirketler, detaylı planlamalarına
uzaktan çalıştırma, nakit yönetimi ve kriz yönetimi mekanizmaları boyutunda pek çok yeni
modül ekleyecek.

EKONOMi
ANALİZ
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Küresel virüs salgını, pek çok ‘önde gelen’ ülkeyi hazırlıksız yakaladı. İlk başlarda, salgını saklayarak ve dağınık
tedbirler alarak bocalayan Çin, devletin tüm imkanlarını kullanarak, dev sahra hastaneleri, etkili karantina
tedbirleri ile süreci toparlarken; İtalya ve İspanya'nın mücadelede havlu attığına da şahit olmaktayız. Türkiye
ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 12 Nisan 2019'da yayınlanan genelgeyle, küresel eko-

Küresel ekonomik sistem artık eskisi gibi olmayacak
ve kapitalizm, eğer bu tarihi dersi veremezse, yok
olup gidecek.
nomi-politik sistemin her an bu ölçüde bir küresel virüs salgınıyla karşı karşıya kalabileceği gerçeğine işaret ederek, ulusal bazda ve iller bazında mücadele planlarını
bir an önce hazırlama konusunda harekete geçti. Bu sayede, sürecin başından itibaren salgının hızlı yayıldığı ülkelere havayolu taşımacılığını durdurmaktan sınırdaki
gümrük kapılarını karantinaya almaya kadar, etkili bir Sağlık Bilim Kurulu oluşturup
buradan sosyal izolasyona yönelik seri tedbirleri almak konusunda başarılı bir performans ortaya koydu.

Dijitalleşmenin Yeniden Keşfi
Kovid-19, devletler ve şirketler için tüm 'konvansiyonel' çalışma metotlarını da alt
üst etti. 'Uzaktan çalıştırma' veya 'evden çalıştırma' gibi esnek çalışma yöntemlerine yönelik, yarı zamanlı çalışma yöntemlerine dair yasal mevzuatı zayıf olan ülkeler
ve bu konuda dijital platformları yeterli olmayan şirketler adeta kilitlendiler. Küresel ölçekte devleşmiş yazılım ve dijitalleşme şirketleri açısından, kendilerine duyulan ihtiyacın katlanarak arttığı bir döneme girildi. Ülkelerin, kamu otoritelerinin
düzenlemelerine, tüketicilerin kişisel bilgilerinin korunması ve kişisel mahremiyet
konusundaki tüm hassasiyetlerine rağmen, teknoloji şirketlerinin vazgeçilmezliğinin perçinlendiği bir dönem yaşamaktayız.
Mevcut süreç, pek çoğunun borsa değeri artık 1 trilyon dolar, hatta daha üstüne çıkmış, küresel teknoloji şirketlerinin önlenemez yükselişleri anlamına gelecek. Eğer,
ortada bir 'Yeni Bir Dünya Düzeni mi?' tartışması var ise, herkesin en belirgin ortak düşüncesi, bu yeni düzenin tümüyle dijitalleşmeye dayalı bir küresel ağı temsil
edeceği gerçeği. Bu yalın gerçekten hareketle, dijitalleşme daha da hız kazanacak.
Bu nedenle, yazılım ve donanım şirketlerinin de ötesinde, esas gücüne güç katan
e-ticaret, e-ihracat, e-perakende ve e-paylaşım ekonomisi şirketleri, dijital platformlar üzerinden insanların ihtiyaçlarına detaylı çözümler üreten şirketler, daha
da ‘vazgeçilmez’ hale gelecekler. Bu durum, küresel teknoloji şirketlerinin hayli zorladığı 'ulus-devlet' kavramına yönelik tartışmaları da alevlendirecek.

Küreselleşme ve Yeni 'Yönetim' Modelleri
Küreselleşmenin sebep olduğu 'sınırsızlık', bölgesel ve küresel ölçekte birden bire
bile ortaya çıkan siyasi ve ekonomik gerginlik ve çalkantılar, sadece devletleri ve
hükümetleri değil, artık yoğun 'uluslararasılaşma' sürecindeki şirketleri de derinden etkiliyor; hareket edemeyecek hale getiriyor. Küreselleşen dünya ekonomisi ile
son 20 yılda küresel GSYH 33 trilyon dolardan 88 trilyon dolara; küresel ticaret ise
6,5 trilyon dolardan 18,5 trilyon dolara dayandı. Dünya ekonomisi bölgesel ve küresel ölçekte genişlerken yerel ve uluslararası çapta şirketlerin iş hacimleri de, çalış-

tırdıkları personel sayıları da inanılmaz
sıçramalar gösterdi.
Bu durum, hem yerel hem de küresel
çapta faaliyet yürüten şirketlerin genel
müdürlerini (CEO) ve patronlarını muazzam bir güce ve varlığa kavuşturdu.
Yılda milyonlarca dolarlık maaş alan
CEO'lar adeta bir imparatorluğu yöneten 'tiran'lara eşdeğer hale geldiler.
Ancak, tek bir küresel virüs salgını dahi
“artık muazzam bir güce ulaşmış olduklarını zanneden" CEO'lara, şirketlerine
tümüyle hakim olamayacaklarını ve yeni bir dünyanın zuhur ettiğini gösterdi.
Şirketlerin üst düzey yönetimleri, yatay
ve dikey yönetim modelleri adına bugüne kadar var olduğunu düşündükleri
tüm 'konvansiyonel' ve 'hiyerarşik' düzene dayalı şirket yönelik modelini çöpe
atmak zorunda kaldılar. Dünyanın tüm
şirketlerinin, çalışanlarının neredeyse
tümünü ‘uzaktan yönetme’yi öğrenmeleri, buna göre yeni yönetim stratejileri
ve organizasyon modelleri oluşturmaları gerekiyor.

'Talep şoku' ve Ekonomi
Biliminin Acziyeti
Ekonomi alanı, doktrin veya fraksiyon
boyutunda iki ana gruba bölünmüştür: arz yanlısı neoliberaller ve talep
yanlısı keynesyenler. Dünyaca meşhur
İngiliz iktisatçı John Maynard Keynes,
neoklasikleri, bugünkü neoliberalleri
ekonomide esas belirleyici olan alanı
'arz' olarak tanımlamaları ve ekonomiye kamu müdahalesine şiddetle karşı
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ABD borsalarındaki ağır kayıpları, borsa seanslarına
ara verilmesi dahi durduramıyor. Ve ilk etapta devreye
alınan yüklü faiz indirimleri, ‘helikopter metodu'yla piyasalara

'havadan' para yağdırılması benzeri para politikası tedbirleri ve
merkez bankalarının adımları da 'histeriye dönüşmüş kötümserliği'
frenlemeye yetmediği gözlemleniyor.

çıkmaları itibariyle ağır bir şekilde eleştirir. Bu nedenle, 1929 Büyük
Buhranı'nın bir 'talep şoku krizi' olduğu gerçeği ile, iktisat literatürüne 'kamu müdahalesi'ni ve ekonomide esas belirleyici tarafın 'talep'
olduğu fikrini Keynes kazandırmıştır.
1970'lerde, 80'lerde, 90'larda ve 2008'deki son küresel finans krizinde 'arz yanlısı liberaller' ile 'talep yanlısı devletçiler' arasında
pek çok defa büyük tartışmaları dikkatle izledik. Dünya ekonomisini sarsan her derin krizde, devletin ekonomiye müdahalesi ve
'talep şoku'na yönelik çözüm önerileri haklı çıktı. Bugün, Dünya
Sağlık Örgütü'nün 'küresel çapta salgın' olarak ilan ettiği 'Kovid-19
Krizi'nde de aynı süreci bir kez daha gözlemliyoruz. Başlangıcında
Çin'i vuran salgın, Çin'den ara mamul ve hammadde tedarik eden
şirketler için bir 'tedarik' ve 'arz şoku' kriziydi. Dünyada milyonlarca
firma şubat ayını, Çin'den yaptığı tedariki hangi ülkeden telafi edeceğini arayarak geçirdi.
Ancak, Kovid-19 salgını, İran, İtalya gibi ülkelerde sebep olduğu vaka
ve ölüm sayılarıyla öyle bir 'korku salgını'na sebep oldu ki ülkelerin
ardı ardına aldıkları sert karantina tedbirleri ve bu konuda geç kalan
ABD, Almanya, İspanya gibi ülkelerde tırmanan hezeyan ve endişe,
bugün küresel çapta bir 'talep şoku krizi'ne de dönüştü. Buna karşılık Keynes'in formülü basit ve net; ülkeler ve uluslararası kurumlar,
sadece para politikası tedbirlerini değil kamu bazlı kaynak ve imkanlarını, özel amaçlı finansal fonları, vergi indirimlerini, kamu harcamalarını da acilen ve etkili biçimde seferber etmelidirler.
Kovid-19 krizinin sebep olduğu 'arz' ve sonrasındaki 'talep şoku'nun
küresel çapta şirketlerin cirosunu, karlılığını olumsuz yönde etkileyeceği yönündeki beklenti o kadar 'kötümser' bir noktaya gelmiş
durumda ki hafta başından bu yana, ABD borsalarındaki ağır kayıpları, borsa seanslarına ara verilmesi dahi durduramıyor. Ve ilk etapta
devreye alınan yüklü faiz indirimleri, ‘helikopter metodu'yla piyasalara 'havadan' para yağdırılması benzeri para politikası tedbirleri ve
merkez bankalarının adımları da 'histeriye dönüşmüş kötümserliği'
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frenlemeye yetmediği gözlemleniyor.
İşin ilginç yanı, böyle bir piyasa tablosu
karşısında 'güvenilir liman' konumunda
olan altın da satış yedi ve 1700 dolar seviyelerine doğru tırmanırken, kısa süre
içerisinde 1500 doların aşağısını gördü.
Borsalar, altın, tahviller, petrol, finansal
yatırım araçları ve emtialar hep birlikte
çöküyor. Bu tablo, ekonomi literatürünün tümüyle dışında bir durum. Bu nedenle, ekonomistler, piyasa uzmanları
bu 'olağanüstü' duruma karşı ekonomik
tedbirleri, çözümleri sil baştan düşünecekler. Proaktif ve etkili çözüm üretmekte kim geç kalırsa, kim ağırdan alırsa ağır bedel ödeyecek. 'Yeni Bir Dünya
Düzeni mi?' ülkeler, şirketler ve bireyler
için, kendi ekonomileri adına tedbirli
olmalarını, tasarrufa yeniden ağırlık
vermelerini, israftan kaçınmalarını, yenilebilir enerjiye yönelmelerini, çevre
ve ekolojik sistemi daha koruyacak çözüm ve düzenlemelere yönelmelerini
gerektirecek. Avrupa, ancak bu defa
Almanya'nın hızlı davranması koşuluyla, umarız 2008'deki hatayı tekrarlamayacaktır. Bu süreçte, kim 'talep şoku
krizi'ni atlatırsa, bu süreçten az yarayla
hatta belki kazançlı çıkacaktır.
'Petrol Savaşları'nda 'Rus Ruleti'
2020 yılına başlarken, hiç kimsenin
aklından küresel ekonomik sistemi bu
derece derinden sarsacak; dünya eko-

nomisini 'ağır bir resesyon' riskiyle karşı
karşıya bırakacak bir küresel dalgalanma geçmiyordu. Dünya ekonomisini ve
küresel ticareti sarsan bu dalgalanma
altın, petrol gibi küresel ölçekte önemli emtiaları da vurdu. Hele konu petrol
olunca, bilhassa son 2 yılda ABD, Rusya ve Suudi Arabistan arasında giderek
ateşi yükselen 'enerji savaşı' Kovid-19
salgını ile birlikte bambaşka bir boyuta
geçti.
Küresel ekonomi-politik açısından, bu
döneme damgasını vuran en büyük
zorlukların başında, kimi önde gelen
ülkelerin 'şovenist diplomasi' merakı
gelmekte. En kötü ve en tehlikeli örnek Kuzey Kore'den başlayarak, Birleşik
Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Çin,
Rusya ve bilhassa Netanyahu ile birlikte
İsrail diye sıralayabileceğimiz bu ülkelerin arasına, Başkan Trump'ın yönetim
modeli tercihiyle ABD de dahil oldu.
Rusya ve Suudi Arabistan örneklerinde
bir başka kritik önemde detay ise 'uçurum diplomasisi'. Uluslararası siyaset
uzmanları ise iki ülkenin de bölgesel ve
küresel meselelerde bu yaklaşımı, kritik
müzakere konularında 'son sürat arabaları uçuruma doğru sürerek, önce kim
frene basıp cayacak' yaklaşımıyla yürütmelerinden son derece endişeliler. Bu
yaklaşım geçtiğimiz ay, beklenmedik bir
alan olarak nitelendirebileceğimiz bölgesel ve küresel 'petrol savaşları'na da

sıçradı. Suudi Arabistan'ın hem kurucu ve hem de lider pozisyonunda
yönettiği Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı OPEC ile Rusya arasında
yürütülen 'petrol üretimini kısma ve petrol fiyatlarını toparlama' müzakereleri, Rusya'nın üretimi kısmayı reddetmesi sonrasında, Suudi
Arabistan'ın sattığı petrolün fiyatına 'damping' yapıp, üretimi arttırma kararıyla yeni bir safhaya geçti. Ancak, 'petrol savaşları'ndaki
bu yeni safha, öncelikle Suudiler ve Ruslar açısından, sonrasında da
Amerikalılar açısından bir 'Rus ruleti' izlenimi veriyor. Böyle bir 'enerji'
savaşında, kurşunun hangi eli tarafından kimin kafasına sıkacağı ise
hiç belli olmaz.
16 Mart Pazartesi, bir kaç saatte yüzde 30 fiyat gerilemesiyle 1991'den
bu yana olan en sert fiyat kırılmasını yaşayan ham petrol fiyatları,
Suudiler ile Ruslar arasındaki 'rus ruleti'nin boyutları dikkate alındığında, Rusya Merkez Bankası'nın 30 günlüğüne döviz alımını yasaklamasına da şaşmamak lazım. Çünkü iki ülkenin de 'tetiği çekerken',
merkez bankalarındaki döviz rezervinden başka güvenebilecekleri
bir imkanları yok. Suudi Arabistan'ın bütçe dengesi açısından petrol
fiyatlarında 70-85 dolar aralığı, Rusya için ise 53-67 dolar aralığı kritik eşik. Bilhassa, Kovid-19 salgınının sebep olduğu 'talep şoku' nedeniyle, en az 6 ay daha 40 doların dahi altında seyredecek bir ham
petrol varil fiyatı, gerek Suudi Arabistan gerekse de Rusya'nın canını
acıtacak.
Suudiler ile Ruslar arasında patlak veren petrole dayalı 'Rus ruleti',
tam da veliaht prens Muhammed Bin Salman'ın kendisine yönelik
bir darbe teşebbüsü iddiasıyla eski veliaht prens ve çok sayıda prensi
tutuklattırdığı bir döneme denk geldi. Bin Salman, Rusya'yla giriştiği 'petrol savaşı'yla, ABD Başkanı Donald Trump'a 'beni destekle'
mesajı da veriyor olabilir. Başkan Trump'ın ise, seçim yılı vesilesiyle,
Amerikan halkına ucuz akaryakıt sağlayacağı gerçeğiyle, bu durumdan memnun olduğunu hissettirmesi destek hakkında ipucu veriyor.
Ta ki, ABD'nin 'kaya gazı ve petrolü' üreticisi enerji şirketleri 'batma
noktası'na gelene kadar.

Küreselleşmenin En Ağır Sınavı
İnsanlık tarihi açısından, 1929 Büyük Buhranı ve II. Dünya Savaşı'ndan
bu yana en ağır 'insanlık' krizini yaşıyoruz. Bu 'ağır deneyim' sonrasında, küresel sistemin aynı kalması ise mümkün değil. Bu nedenle,
'Kovid-19 krizi'nin sebep olduğu 'öğrenme' süreci, bireysel yaşamımız, firmalarımız, devletler, küresel sistemin tüm kurum ve aktörleri
açısından pek çok 'ezber'in bozulmasına, sorgulanmasına sebep olacak. Gelinen nokta ise 'neo-liberal' anlayışa dayalı 'piyasa kapitalizm'i
açısından tarihinin en ağır 'insani', 'ekonomik' ve 'siyasi' sınav niteliğindedir.
'Maliyet-fayda', 'maliyet-kar' ilişkilerinin sil baştan sorgulanacağı
bir sürecin içinden geçeceğiz. Dünyanın önde gelen ekonomileri ve
bilhassa 'vahşi kapitalizm'in en ağır kurallarının işlediği anglosakson bazlı ABD ve İngiltere ise sağlık sistemlerinin kendi vatandaşlarına dayattığı 'ağır faturalar', 'zayıf sağlık hizmetleri', 'yavaş işleyen
sistem'ler boyutunda ağır bir sınav verecekler. Çin’in ise bu tablodan kendine pay çıkaracağı, 'komünist ve otoriter' bir devlet yönetiminin ürettiği 'devlet kapitalizm'inin daha 'başarılı' olduğuna dair
'çıkarımlar'ı söz konusu bile değil. Çünkü ortada, küresel düzeyde,
Çin'e 'çok ağır' tazminat davaları açılmasını gerektirecek bir 'suç' ve

Kovid-19 krizinin
sebep olduğu 'arz' ve
sonrasındaki 'talep
şoku'nun küresel çapta
şirketlerin cirosunu,
kârlılığını olumsuz
yönde etkileyeceği
yönündeki beklenti
o kadar 'kötümser'
bir noktaya gelmiş
durumda ki hafta
başından bu yana,
ABD borsalarındaki
ağır kayıplar borsa
seanslarına ara
verilmesi dahi
durduramıyor.

'Maliyet-fayda',
'maliyet-kar'
ilişkilerinin sil baştan
sorgulanacağı bir
sürecin içinden
geçeceğiz.
Dünyanın önde
gelen ekonomileri
ve bilhassa 'vahşi
kapitalizm'in en
ağır kurallarının
işlediği anglosakson son bazlı
ABD ve İngiltere ise
sağlık sistemlerinin
kendi vatandaşlarına dayattığı 'ağır
faturalar', 'zayıf sağlık
hizmetleri', 'yavaş
işleyen sistem'ler
boyutunda ağır bir
sınav verecekler.

'sorumluluk' mevcut. Geçtiğimiz Ekim
ayında başlayan olan salgını demode
bir 'otoriter-devletçilik' anlayışıyla ocak
ayına kadar saklayıp, bu konuda paylaşım yapan vatandaşlarını 'gözaltına
alan' bir anlayış artık 'tarihe gömülmek'
zorunda. Bu nedenle, aynı 'otoriter-devletçi' metotlarla salgını bastırdı diye,
'sakın ha!' 'suçlu' ve 'sorumlu' durumundan kurtulacağını, dünyanın gözüne
'hoş gözükmek' adına küresel e-ticaret
markalarıyla ve sağlık personeliyle,
çeşitli ülkelere 'yardım seferberliği'
görüntüleriyle, 'salgını örtbas etme'nin
ağır sorumluluğu ve faturasından kurtulacağını zannetmesin.
ABD'de de sözde 'demokrasi', 'insan
hakları', 'özgürlük' gibi kavramlarının
'en büyük koruyucusu'ymuş gibi ortalarda dolaşmasın. Son bir yüzyıldır,
kapitalizmin ana temsilcisi konumunda olan Birleşik Krallık, ABD, Almanya,
Fransa ve Japonya'nın 'konvansiyonel',
'kimyasal', 'biyolojik' ve 'nükleer silah'
yarışından da; Rusya'nın bu yarıştan
'cesaret alarak', 'otoriter-devletçi' yönetim modeliyle bu 'yangına körükle
yaklaşması'ndan da, Çin'in aynı 'ölümcül' ve 'insanlığı yok edecek' yarışa yetişme telaşından da BIKTIK!
'Kovid-19 Salgını', kapitalizmin 'vahşi
yüzü'nü tüm açıklığıyla ortaya koydu.
Avrupa Birliği'ne ve bu birliğin asıl aktörleri olan Almanya-Fransa-İtalya üçlüsüne, şapkayı önlerine koyup 'vahşi
kapitalizm'in dünyaya kaybettirdiklerini
sorgulamaları adına 'ağır bir sorumluluk' düşüyor.
Küresel açlık, küresel göçler, mülteci
kampları, bölgesel savaşlar, yiten canlar, küresel salgınlar, aç ve açıkta kalan
milyarlarca insan, 'beslenen' terör...
dünyanın önde gelen tüm devletleri,
tarihlerinin en ağır 'insanlık sınavı'yla
karşı karşıyalar. Küresel virüs salgını,
'geri dönülmesi imkansız' şekilde hayatlarımızı değiştirecek. Kapitalizm, bu
krizden tarihi bir ders çıkarmazsa, yok
olacak. Devletler ve toplumlar ise, krizden çıkardıkları derslerle yepyeni bir
gelecek oluşturdukları ölçüde var olacaklar. Türkiye olarak biz de bu 'insanlık
sınavı'ndan yine başarıyla çıkacağız.
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YUNANİSTAN
Suriye iç savaşından
kaçan binlerce
mülteci, hayatta kalma
mücadelesini şu sıralar
Türkiye-Yunanistan
sınırında veriyorlar.

Yunanistan Sınırında

Mültecilerin
Hayatta
Kalma
Mücadelesi

Ancak Yunan
polisinin şiddeti
ile karşı karşıya
kalan mülteciler,
kendilerini başka bir
insani dramın içinde
buldular.
M Ü L T E C İ

DÜNYA

K R İ Z İ

Y U N İ S T A N ' I N

S

M Ü L T E C İ L E R E

U Y G U L A D I Ğ I

Ş İ D D E T

uriye’de 2011’den bu yana süren kaosun faturasını en ağır şekilde
ödeyenler hiç şüphesiz evlerini terketmek zorunda kalan masum
ve sivil mülteciler oldu. Türkiye ise onlara kucak açarak insani sorumluluklarını yerine getirdi. Türkiye, dünyadaki tüm ülkelerden
sayıca daha fazla, yaklaşık 4 milyonun üzerinde Suriyeli göçmene
ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Son dönemde Suriye’nin İdlib
kentinde yaşanan gelişmeler sonucunda, sınır bölgesi yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıya kaldı.
Türkiye, uzun süredir yeni bir göç dalgası tehdidine karşı uluslararası toplumu
uyarırken Avrupa ülkeleri kapılarını göçmenlere kapalı tutmayı tercih ediyordu.

DÜNYA
M Ü LT EC İ K Rİ Z İ
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Yunan güvenlik güçleri tarafından saldırıya
maruz kalan mülteci ve göçmenler, Türk sağlık
personelinin 24 saat insani yardımı sayesinde
hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar.

N
Türk yetkililer, mültecilerin her türlü temel insani
ihtiyacını temin etmeye çalışıyor.
Yeni bir dalganın yükünü kaldıramayacak durumda olan Türkiye, Avrupa’ya
gitmek isteyen göçmenleri engellememe kararı alarak serbest dolaşıma izin
verdi. Bu sürecin önemli tetikleyicisi, 34
Türk askerinin Beşar Esad rejim güçleri
tarafından İdlib'de şehit edilmesi oldu.
Bu hain saldırısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk
Silahlı Kuvvetleri’nin, terör ve tehdit
unsurları bitene kadar Kuzey Suriye’de
operasyonlarını devam ettireceğini en
sert dille açıkladı. Türk askerleri, Rusya ile imzalanan 2018 anlaşmasının bir
parçası olarak bölgede yerel sivilleri korumak için görevlendirilmişti.
Bu kapsamda kırılma noktası yaşanan
bir diğer konu, Türkiye’nin tek başına en
fazla yükü ve sorumluluğu üstlenmesiyle ortaya çıkan mali ve toplumsal yükler

oldu. Serbest dolaşıma izin vereceğini
açıklayan Türkiye, Batı ülkelerinin mevcut durumu görmezden gelmesi ve uyarıları dikkate almamasının bir sonucu
olarak yeni bir göç dalgasının artık durdurulamayacağını dile getirdi; ardından
da sınır kapılarını açtı.
Türkiye-Yunanistan sınırında yaklaşık
1 aydır bekleyen mülteci ve göçmenler, Yunan polisi ve sınır kuvvetlerinin
şiddetli saldırılarına maruz kaldı. Zorlu
şartlar altında iki ülke sınırı arasında
sıkışan insanlar, Yunan güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi
saldırıları arasında yaşam mücadelesi
veriyor. Türk yetkililer, mültecilerin her
türlü temel insani ihtiyacını temin etmeye çalışıyor. Yüzlerce güvenlik gücü
bölgede sevkedilirken sağlık görevlileri, temizlik personeli ve ilgili kurum-

314 bİN

MÜLTECİ

sınırda

beklİyor

ların yöneticileri, mültecilerin ve göçmenlerin ihtiyaçlarının karşılanmasına
yardımcı oluyor.
Edirne Valiliği’nin açıkladığı verilere
göre, sadece bir aylık bir süre içinde,
çocuk bezi, bebek maması, hijyenik
malzemeler, battaniyeler, paltolar ve
ayakkabılar dahil 977.000 ürün bölgedeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
Ayrıca, yaklaşık 562.000 gıda ürünü
ve 226.000 içecek de sınırdaki sığınmacılara dağıtıldı. Buna ek olarak, hem
erkek hem de kadınlar için 150 kabin,
banyo, lavabo, tuvalet ve su tankerleri kuruldu. Valilik, sığınmacılarla ilgili
sahte haber ve yanlış bilgileri sosyal
medya aracılığıyla paylaşanları eleştirerek “Göçmenlere insani yardım konusunda yanlış bilgi yayanların, enerjilerini Yunan tarafına çevirmelerini
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Sığınmacılara şİddet

şİDDET
öneriyoruz. Çünkü gaz, plastik, çivilenmiş sınır ve gerçek mermiler sığınmacıların haklarını ihlal ediyor." şeklinde konuştu. Edirne Sağlık Müdürü
Ali Cengiz Kalkan, yaptığı açıklamada
Yunan güvenlik güçlerinin, şiddeti bir
silah olarak kullandığına dikkat çekti ve
“Şu anda, yerel hastanede tıbbi tedavi
gören 7 kişi var. Ayrıca Yunan askerlerinin bir başka saldırısı sonucunda yaklaşık 236 kişi yaralandı.” dedi. Kalkan'ın
aktardığı bilgilere göre, Türkiye'nin Pazarkule sınır kapısı boyunca Edirne yakınlarındaki Yunanistan'ın Kastanileri
ile kurulan çadır hastanesinde yaklaşık
7.800 hastaya bakılmakta.
1 ayı aşkın süredir sınırda yaşam mücadelesi veren göçmenler Mart ayı sonunda, Edirne Valiliği koordinasyonunda,
otobüslerle misafirhanelere gönderildi.
Yetkililer, Kovid-19 tedbirleri kapsamın-
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da misafirhanelerde karantina altında
tutulacak göçmenlerin, daha sonra uygun bölgelere gönderileceğini söyledi.
Sığınmacıların misafirhanelere yerleşilmesi sonucu sınır çevresinde boş kalan
çadırlar ise yetkililer tarafından kaldırıldı; bölgede temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapıldı.
Yunan güvenlik güçlerinin gazlı saldırıları, mülteci ailelerin çocuklarını kaybetmesine dahi neden olmakta. Bölgedeki
Türk sağlık personelleri, birçok kayıp
çocuğu bulup ailelerine kavuşmalarına
yardımcı oldu. Edirne Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilere göre,
bu zaman kadar Yunan güvenlik güçleri
tarafından uygulanan şiddet sonucunda
üç göçmen öldü. İnsan Hakları İzleme
Örgütü, Yunanistan ve Avrupa Birliği’ne
insan haklarına saygı gösterme çağrısında bulundu. Uluslararası İnsan Hak-

ları Grubu da Atina'nın nisan ayına kadar
yeni sığınma başvurularını askıya alma
ve geçen ay yaşanan artış sebebi ile gelenleri sınır dışı etme kararını eleştirdi.

Dünyadan Tepkiler

İnsan Hakları
İzleme Örgütü,
Yunanistan’ın
göçmen ve
mültecilere
uyguladığı şiddet
politikasının insan
haklarına aykırı
olduğunu belirterek
AB’yi söz konusu
hukuk dışı eylemleri
kınamaya çağırdı.

Yunanistan tarafından yaşam mücadelesi veren göçmen ve mültecilere uygulanan orantısız müdahale ve şiddet,
yalnızca Türkiye’nin değil bütün dünya
kamuoyunun tepkisini çekti. Birçok ülke
kınamalar yayınlarken, en büyük tepki
ise Birleşmiş Milletler (BM)’den geldi.
BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard yaptığı açıklamada, “Burası 1940'ların Avrupa'sı
veya 1939'da 900 Yahudi'nin girişine
izin verilmeyen ABD ve Kanada değil.
Burası, 2020'nin Avrupa’sı.” ifadelerini
kullandı ve Yunanistan’ın şiddete son
vermesi için çağrıda bulundu. “Koruma

isteyen kadın ve çocuklara ateş açılıyor,
botları açık denizlere itiliyor.” diyen Callamard sınırdaki mülteci krizini, mülteci ve göç sorunu bağlamında “uluslararası bir suç” olarak değerlendirdi ve bu
soruna sıradanmış gibi bakılmasının
özellikle trajik ve rahatsız edici olduğunu dile getirdi. Bir diğer önemli tepki
ise insan hakları örgütlerinden geldi.
Uluslararası Af Örgütü, yaşananlardan
dolayı büyük endişe içinde olduklarını
açıkladı ve yaşanan insani dramın en
yakın zamanda son bulması gerektiğini
belirtti. Bunun sağlanması için de Yunan güvenlik birimlerinin sığınmacılara
şiddet uygulamaya derhal son vermesini talep etti. Göçmen krizi başta olmak
üzere, son zamanlara Kuzey Suriye’de
yaşanan İdlib merkezli kırılmaların son
bulması için Türkiye proaktif bir rol oynamakta. Bölgesel anlaşmanın ve gü-

venliği sağlamanın tek yolunun siyasi
ve diplomatik görüşmeler olduğunu savunan Türkiye, mülteci krizi için ilk önce
Rusya, daha sonra NATO ve AB yetkilileri ile bir araya geldi. Mart ayı içerisinde
ilk önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir
Putin ile görüşmek üzere Moskova’ya
giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonrasında NATO ve AB üst düzey temsilcileri
ile göçmen krizinin çözümünü tartışmak için Brüksel’e gitti.
İnsani dramın son bulması için Türkiye’nin üstüne düşen her görevi yerine getirmeye hazır olduğunu belirten
Cumhurbaşkanı Erdoğan , iki diplomatik
temasında da Türkiye’nin ilk önceliğinin
sivil kayıpların yaşanmaması olduğunu vurguladı. Uluslararası toplumun,
sonuçlarla uğraşırken sebepleri göz
ardı etmemesi gerektiğine işaret eden
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sorumluluk

ve yük paylaşımı ilkesi çerçevesinde,
sorunların asıl sebeplerini ortadan kaldıracak çözümler üretmenin önemli olduğunu belirtti.

Zorlu şartlar altında
iki ülke sınırı
arasında sıkışan
insanlar, Yunan
güvenlik güçlerinin
göz yaşartıcı gaz,
mermi ve su topu
saldırıları arasında
yaşam mücadelesi
veriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en büyük
çağrısı ise Avrupa Birliği’ne oldu. “İdlib, Suriye ve mülteci krizi bizden daha
ziyade AB için bir irade ve liderlik testidir.” sözleri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan,
AB’ye bu krizi çözmede büyük pay düştüğünü birçok defa vurguladı.
Brüksel ziyaretinden sonra yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan,
AB’yi üstüne düşen sorumlulukları yerine getirmediği hususunda eleştirdi.
Erdoğan “Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye'deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız kalma lüksü yoktur. Suriye meselesinde, çabalarımızı her zamankinden
daha fazla artırmalıyız” dedi.
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Özbekistan devlet başkanı Şevket Mirziyoyev ve yaklaşık
2 bin davetlinin katılımıyla açılan Millet Kütüphanesi'ne
rekor sayıda eser bağışlandı.
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KÜLTÜR&SANAT
T Ü R K İ Y E ' D E K İ K Ü LT Ü R S A N AT G E L İ Ş M E L E R İ

124 İlim Serüvenimizin Yeni Mekânı: Millet Kütüphanesi
128 2020 Patara Yılı
134 T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Yayınları
136 Dünya “Sıfır Atık” ile Barışmalı
138 Süryani Kadim Meryemana Kilisesi Vakfı Başkanı Sait Susin ile Söyleşi
142 Geçmişin İzinde Zenginleşen Gastronomi Şehri: Hatay

Kültür&Sanat
Kültür ve Sanat köşesinde
yeni açılan Millet Kütüphanesi'ni, bu
yılın kültürel ve turistik teması Patara'yı, İletişim
Başkanlığı'nın öne çıkan üç yayınını, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır
Atık Projesi"ni, Süryani Kadim Meryem Ana
Kilisesi Vakfı Başkanı Sait Susin ile bir söyleşiyi
ve UNESCO tarafından gastronomi alanında
tescillenen Hatay mutfağı konu ediliyor.

KÜLTÜR&SA NAT
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B İ R İ

İlim Serüvenimizin
Yeni Mekânı:
Millet Kütüphanesi
KÜLTÜR&SA NAT
M İ l L E T KÜ T Ü P H A N E S İ
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Dünyanın etkileyici mimarileri ve devasa arşivleri
ile adından bahsettiren kütüphanelerine bir yenisi
daha eklendi. Yapımına 2015 yılında başlanan Millet
Kütüphanesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın öncülüğünde 20 Şubat 2020’de açıldı.

5 bin 500 kişiye hizmet verebilecek şekilde tasarlanan kütüphanenin raf
uzunlukları 200 kilometreyi aşıyor. Ayrıca kütüphanenin okuma salonu
kubbesinin altındaki kemerde "O kalemle yazmayı öğretendir. Insana
bilmediğini öğretendir." şeklinde yer alan Alak Suresi’nin 4-5. ayetleri,
son derece etkileyici bir niteliğe sahip.

T

ürkiye'nin en büyük kütüphanesi olma niteliği taşıyan, 7
gün 24 saat hizmet verecek Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi hizmete açıldı. Yapımında Selçuklu mimarisi, Osmanlı mimarisi ve çağdaş mimariden esinlenilen yapının
Cihannüma Salonunda yer alan 16 sütun, 16 Büyük Türk devletini
temsil ediyor. 32 metre yüksekliğinde ve 27 metre genişliğinde olan
kubbe ise kapalı alanda olduğunuzu hissettirmeyecek derecede ferah tasarlanmış. Yoğunluğu ahşaptan oluşan iç mimari, kullanılan
renkler ve ışık tercihi açısından ziyaretçilere konforlu bir atmosfer
sunuyor.
125 bin metrekare kapalı alana sahip ve aynı anda 5 bin 500 kişiye
hizmet verebilecek şekilde tasarlanan kütüphanenin raf uzunlukları 200 kilometreyi aşıyor. Ayrıca kütüphanenin okuma salonu kubbesinin altındaki kemerde "O kalemle yazmayı öğretendir. İnsana
bilmediğini öğretendir." şeklinde yer alan Alak Suresi’nin 4-5. ayetleri, son derece etkileyici bir niteliğe sahip.
120 milyon makale ve raporla Türkiye'nin en geniş kaynağına sahip
kütüphane, koleksiyonunda 2 milyon basılı kitap; 12 bin 500 adet
basılı dergiye ait 2 milyon sayı barındırıyor. 68 adet veritabanı içeriğinde; 550 bin e-kitap; 6 milyon 500 bin elektronik tez; 60 bine
yakın e-dergi ve 120 milyon makale ve rapor kullanıcıların erişimine
açık durumda.
Kitap rafı sayısı bakımından dünyanın en büyüğü kabul edilen ABD
Kongre Kütüphanesi (Library of Congress) 164 milyon; Dünyanın en
büyük ikinci kütüphanesi olarak bilinen İngiliz Kütüphanesi (The
British Library) 150 milyondan fazla eseri barındıran bir koleksiyona sahip. Millet Kütüphanesi de hem koleksiyon hem de hizmetleri
açısından Dünyanın sayılı kütüphaneleri arasına girmiş durumda.
Millet Kütüphanesi’nin açılması ile birlikte Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi tamamlanmış ve kimliğini tam manada kazanmış oldu.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Şubat 2020
tarihli Millet Kütüphanesi açılışında: “Burayı sadece kitap raflarının
dizili olduğu bir mekân değil; aynı zamanda ilim erbâbını buluşturan bir ilim merkezi, bir kültür merkezi olarak tasavvur ettik.” ifadeleri de bunu açık bir şekilde ortaya koymakta.

Cihannümâ Salonunun kubbesini, Cumhurbaşkanlığı forsunda yer
alan Türk devletlerini temsil eden 16 adet sütun taşımaktadır. Tavan
yüksekliği 33 metre olan kubbenin alnında bulunan ilahi emir ile Türk
ve İslâm medeniyeti mimari açıdan da bir araya getirilmiştir.

Kütüphane bünyesinde
çocuklar için özel
tasarlanmış Nasreddin
Hoca Çocuk kitaplığı
yer alıyor.

Özbekistan devlet başkanı Şevket Mirziyoyev ve yaklaşık 2 bin davetlinin
katılımıyla açılan kütüphaneye rekor
sayıda eser bağışlandı. Bağışlanan kitapların arasında, Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta
olmak üzere gazeteci-yazar Mehmed
Şevket Eygi, edebiyat araştırmacısı ve
tarihçi Prof. Dr. Abdülbaki Gölpınarlı,
tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, bestekar
ve ud virtüözü Cinuçen Tanrıkorur,
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Kütüphanede yer alan "Mürekkebin İzi,
Yazma Eserler" sergisinde ise Türkiye Yazma
Eserler Kurumu Başkanlığı, Türk ve İslam
Eserleri Müzesi, Ayasofya Müzesi ve İstanbul
Arkeoloji Müzeleri ile İstanbul Üniversitesi
Nadir Eserler Kütüphanesi ve Topkapı Sarayı
Müzesi’nde bulunan 78 yazma eserli görme
imkânı sunuluyor.

sanat tarihi araştırmacısı Mustafa Kamil Dürüst, şair ve yazar Mustafa Şerif Onaran, yönetmen Muhsin Mete,
eski bakanlardan Hasan Celal Güzel,
yazar Cemil Meriç, Cumhurbaşkanı
Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’a
ait çok sayıda kitap bulunuyor. Cihannüma Salonu’nda bulunan Dünya
Kitaplığı'na, aralarında Özbekistan,
Hindistan, Şili, Fransa, Çin ve Belarus
ve Beyaz Rusya’nın da bulunduğu bazı
ülkelerin kitaplarını, bu ülkelerin büyükelçileri ve temsilcileri bizzat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelerek teslim etti. Ayrıca Fransa Cumhurbaşkanı
Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanlığı
Millet Kütüphanesi ile ülkesinin edebiyat alanındaki ulusal kütüphanesi arasında işbirliği önermek için özel bir elçi
gönderdi.
Kütüphane bünyesinde 5-10 yaş arası
kullanıcılar için Nasreddin Hoca Çocuk
Kitaplığı, 10-15 yaş arası kullanıcılar
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için Gençlik Kütüphanesi ile Ses ve
Görüntü Kütüphanesi, Nadir Eserler
Kütüphanesi, Araştırma Kütüphanesi,
Cihannüma Salonu, Süreli Yayınlar Salonu, Selçuklu Müze ve Sergi Salonu,
Anadolu Salonu, Divan Salonu, Mücellithane, Kitap Şifahanesi ve davet
kabul alanları, 500 kişilik konferans
salonu, teknoloji sınıfları, meslekî
eğitim sınıfları, özel grup çalışma ve
film izleme alanları, yemek salonları,
seminer salonları, mescit, personel
çalışma alanları ve dinlenme alanları
yer alıyor. Elektronik kütüphanecilik
hizmetlerinin yanı sıra, mobil uygulamalarla da okuyucuların kaynaklara
7/24 erişimi sağlanıyor. Kütüphane
üyelik ve üyelik yenileme işlemleri
e-Devlet üzerinden veya kütüphane
danışma masalarından şahsen başvuru ile yapılabiliyor.
Kütüphanede kullanıcılar için çay,
kahve, su ve kek ikramlarında bulu-

nuluyor. Kütüphanede yer alan "Mürekkebin İzi, Yazma Eserler" sergisinde ise Türkiye Yazma Eserler Kurumu
Başkanlığı, Türk ve İslam Eserleri
Müzesi, Ayasofya Müzesi ve İstanbul
Arkeoloji Müzeleri ile İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi
ve Topkapı Sarayı Müzesi’nde bulunan 78 yazma eserli görme imkânı
sunuluyor.
Millet Kütüphanesi zengin kitap
içeriğinin dışında adından bahsettirecek sergilere de imza atacak gibi
görünüyor. Bu sergilerin ilkleri Hatt-ı
Hümayun Sergisi ve Mürekkebin İzi
Sergisi oldu. Devlet Arşivleri tarafından düzenlenen Hatt-ı Hümayun sergisi, tamamı padişah el yazılarından
116 parça Orjinal Ferman ve Hatt-ı
Hümayunlardan oluşmakta. Sergide
Gülhane Hatt-ı Hümayunu metnin
orijinalini, Sultan Abdülhamid’den
son padişah Sultan Vahideddin’e ka-

Araştırma Kütüphanesi, 3862 m² alanda 630 kişilik oturma
kapasitesine sahiptir. Kütüphane yaklaşık 20.000 adet
kitaptan oluşan koleksiyonu ile hizmet vermektedir.

dar padişahların el yazmalarını görüyorsunuz.

Nadir Eserler Kitaplığı, 226 kişilik oturma
kapasitesine sahip. Yaklaşık 50.000 adet
nadir eser mevcut.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış konuşmasında "Kitapların anası Kur'an
yazmaları arasında 'yazının yüzünü
ağartan hattat' olarak bilinen Karahisari başta olmak üzere, Şeyh
Hamdullah, Hafız Osman, Hasan
Rıza Efendi'nin meşhur mushafları, ilk kez böyle kapsamlı bir sergide
bir araya gelecekler, buluşacaklar.
Uluslararası çok sayıda ziyaretçinin
de gelip göreceğini umduğum bu
sergide, Süryanice, Yunanca, Arapça, Ermenice İnciller, Tevrat ve Zebur gibi kutsal metinler de yer alıyor.
Bunların yanında sergimizde, Kelile
ve Dimne'den Kitab-ı Bahriye'ye, Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nden 800
yıllık bir satranç kitabına kadar dini
ve akli ilimler alanında birçok yazma
eser de göreceğiz." değerlendirmelerinde bulundu. “Mürekkebin İzi” isimli
sergide yer alan eserlerin arasında
İbn Sînâ’nın el-Kânûn fi’t-Tıbb’ının ilk

Türkçe tercümesi, Ali Kuşçu’nun Fatih Sultan Mehmed’e sunmuş olduğu
el-Fethiyye adlı eseri, Türk dilinin ilk
sözlüğü ve bir Türk dünyası atlası olan
Kaşgarlı Mahmûd’un Dîvânu Lügâti’tTürk’ü, Tevrat ve İncil’in farklı dil ve
kültürlerde hazırlanmış nüshaları sergide yer aldı ve ziyaretçilere sunuldu.
Ayrıca; Sultan I. Murad’ın şehadeti
dolayısıyla Memlüklü Sultanı Berkuk
tarafından gönderildiği ifade edilen
65 kilogramı aşkın ağırlığı ve büyük
boyutuyla dikkat çeken Mushaf-ı Şerif, 9. asırdan, Abbasi döneminden
kalma cild kapakları, Emevi ve Abbasi
dönemlerine ait Kur’anlar, Selçuklu dönemi Kur’anları, Evliya Çelebi
Seyahatnamesi’nin orijinal elyazması,
Mevlânâ’nın meşhur Mesnevî’sinin
1373’te yazılmış nüshası, Fatih Sultan
Mehmed’in kütüphanesine ait Tevrat
tercümesi, Hazreti Davud’a indirilen
Zebur’un XV. yüzyılda yapılmış Arapça
tercümesi gibi sergiyi gezenleri mest
eden eserler sergilendi.

A Y I N

T A R İ H İ

H A Z İ R A N

2 0 2 0

127

Patara antik Kenti’nin önemli
yapıları arasında seramik

fırınları, kaynak kilisesi,
tepecik mezarlığı, Modestus
tâkı, sekizgen havuz, liman
hamamı, leto haurmalığı,
bazilika, merkez hamamı,
sütunlu cadde, meclis binası,
tiyatro, maslak yapısı ve
granarium sayılabilir.

Patara
Antalya’nın Kaş ilçesi sınırlarında kadim çağların dingin
uykusunu görkemli rüyalarla bezeyen antik bir şehir

KÜLTÜR&SA NAT
PATA R A
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2020, Türkiye
Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanlığı
tarafından Patara Yılı
ilan edildi.
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ntalya’nın Kaş ilçesi sınırlarında kadim çağların dingin uykusunu
görkemli rüyalarla bezeyen antik bir şehir yer alır: Patara.

Milattan önce 15. yüzyılda Işık ülkesi Likya’ya başkent olmuş bu
kent, Kurşunlu Tepe’ye sırtını veren tiyatrosuyla ve çift sütunlu
anıtsal meydanıyla seyyahların hayranlıkla gezdiği uğrak yeridir.
Bizans Döneminde Hristiyanlar için önemli bir merkez haline gelmiş, Noel Baba
olarak bilinen Aziz Nicholaos’nın doğumuna şahitlik etmiştir. Orta Çağ boyunca
önemini koruyan Patara, Türklerin Anadolu’ya yerleşmesiyle değerini ve güzelliğini
bugünlere taşıyabilmiştir.

Göbeklitepe’den Patara’ya
2020 yılının Patara’ya ayrılmış olması, şüphesiz Türk Devleti'nin Anadolu’nun tarihi
ve kültürel değerlerine verdiği önemin bir göstergesidir.
2019, Cumhurbaşkanlığı tarafından Göbeklitepe Yılı ilan edilmişti. Gerek kazı çalışmalarına verilen destek, gerekse düzenlenen ulusal ve uluslararası tanıtım kampanyaları neticesinde, Göbeklitepe kısa sürede bir cazibe merkezi haline gelmişti.
Günümüze ulaşmayı başarmış en eski yerleşke olarak tescil edilen Göbeklitepe’yi
merak eden yerli ve yabancı misafir sayısı katlanarak artmıştı. Hakkında makaleler,
kitaplar yazılmış; televizyon programları yapılmış ve bu kültür mirası üzerine sayısız içerik üretilmişti. Dünyanın prestijli üniversiteleri ve bilim kuruluşları bölgeye
akın etmişti. 2020'de ise Göbeklitepe yerini Patara’ya bıraktı.
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Patara Antik Kenti Fethiye ile Kalkan
arasındaki Xanthos Vadisi’nin güneybatı
ucunda yer alır. Tarihi Milattan Önce 13.
yüzyıla kadar uzanan Patara kurulduğu
günden itibaren bir ticaret ve yönetim
merkezidir.

Patara Antik Kenti, Fethiye ile Kalkan arasında, Kaş ilçesi sınırlarındaki Xanthos Vadisi’nin
güneybatı ucunda yer almaktadır.

Patara da dünya tarihi hakkında ezberlerimizi gözden geçirmemizi
sağlayacak bulgulara sahip. Halen devam eden antik kazılarda gün
yüzüne çıkan kitabeler, heykeller ve anıtlar tarihi yeniden yorumlamamıza katkıda bulununyor.

Patara Nerededir?
Patara Antik Kenti, Fethiye ile Kalkan arasında, Kaş ilçesi sınırlarındaki Xanthos Vadisi’nin güneybatı ucunda yer almaktadır. Eski şehrin
kalıntıları bugünkü adıyla Ovagelmiş köyü civarındadır. Tarihi milattan önce 13. yüzyıla kadar uzanan Patara, kurulduğu günden itibaren
bir ticaret ve yönetim merkezi olagelmiştir. Bu durum Patara’yı arkeolojik ve tarihi çalışmalar açısından değerli kılmaktadır. Ayrıca Patara
sahilleri, caretta-caretta olarak da bilinen Akdeniz kaplumbağalarının milyonlarca yıldır yumurtalarını bıraktıkları yuvalarıdır.

Patara Neden Önemli?
1988 yılından beri Patara Antik Kenti kazılarını yöneten, konuyla
ilgili makalelerini ‘’Uygarlık Anadolu’da Doğdu’’ kitabında toplayan
Prof. Dr. Fahri Işık’a göre, Patara buluntuları Batı’da muteber kabul
edilen yunan uygarlığı tezlerini sarsıcı bir niteliğe sahip. Işık, yapılan yeni kazı ve araştırmalara dayanarak, Batı Anadolu'da ortaya
çıkan ve adına Yunan denen uygarlığın aslında Anadolu’nun tarih
öncesi zamanlarından zenginleşerek gelen alaşımın ürünü oldu-
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ğunu ortaya koymaktadır. Işık’a göre,
Yunanistan’dan Anadolu’ya yapılan
göçler istilacı değil sığınmacı bir nitelik
taşır. Anadolu’da oluşturulan bu uygarlık Yunanistan’dan ithal edilmemiş,
aksine Yunanistan’a ihraç edilmiştir.
Bilahare Batı uygarlığının üç temelinden biri kabul edilecek bu oluşum, özü
itibariyle Anadolu’nun kendi öz kültürünün ve tarihinin izlerini taşımaktadır.
İyonlar Atinalı değildir; savaşlardan
kaçan kimi Atinalılar Anadolu’ya göç
etmeden önce de İyonya'nın varlığı
bilinmektedir. Yunanlılar kendi ana
yurtlarında kuramadıkları bir uygarlığı
Anadolu’da kurmamışlardır; ancak ondan etkilenmişlerdir. Bu yönüyle Patara, 19. ve 20. yüzyıllarda varsayımlara
dayanarak uydurulan tezlerin geçerliliğini tartışmaya açmıştır. 2020’nin
Patara Yılı ilan edilmesi bu açıdan da
önemli olmakla birlikte, tartışmaların
yeniden alevlenmesi, Patara'yı bilim

insanlarının ve akademisyenlerin ilgi
odağı haline getirecektir.

Patara Tarihi
Tarihi, milattan önce 13. yüzyıla uzanan şehrin adı Hitit metinlerinde
‘’Patar’’ olarak geçmektedir. Tepecik
Akropolü'nde bulunan seramik parçaları, Orta Tunç Çağı özellikleri göstermektedir. Yine Tepecik'in doğu yamacı
eteklerinde ortaya çıkarılan Demir Çağı
öncesine ait bir taş balta, Patara tarihinin ne kadar eskilere gittiğinin bir göstergesidir.
Xanthos Vadisi'nde denize açılabilecek
tek yer olması nedeniyle tarih boyunca
merkez kent olma özelliğini her çağda
devam ettirmiş olan Patara'nın yazıt ve
sikkelerde Likya dilindeki adı da Patara
olarak geçer. Patara’nın nispeten daha
iyi bildiğimiz tarihi milattan hemen
önceki yüzyıllarda başlamaktadır. Mi-

Patara’da bulunan Likya
Birliği’ne ait meclis binası
Kültür ve Turizm Bakanlığı
tarafından restore edilerek
ziyarete açıldı.

lattan önce 3. yüzyılda Ptolemaios
egemenliğine girmesiyle Likya'nın
önder kenti durumuna gelir. MÖ 2. yüzyılın başında Likya, Seleukos Krallığı
tarafından kontrol edilmeye başlar.
Bu dönemde Patara, Likya'nın başkenti olarak kabul görür. Bu durum
Patara'nın Roma'ya karşı özerkliğini
ve Rhodos'a karşı bağımsızlığını kazandığı MÖ 167/168 yılında resmileşir
ve Patara Likya Birliği'nin başkenti
olur. Kentte inşa edilen meclis binası
ve tiyatro gibi anıtsal yapılar bu tarihi
süreçle paralellik gösterirler. Roma
valiliklerinin adli işlerini gördüğü bir
merkez oluşunun yanı sıra Roma'nın
doğu eyaletleriyle bağlantısını kurduğu bir deniz üssü olarak da önemini
korur. Milattan sonra 43 yılında Likya,
Roma eyaleti olurken, 74 yılında Likya
ile Pamphylia birleştirilerek tek eyalet
haline getirilir ve Patara'nın başkentliği devam eder.
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En Eski Meclis Binası
Tarihin en eski demokratik meclis binası Patara’dadır ve halen
ayaktadır. Likya Birliği’ne ait olan bina 1991’de yürütülen kazılar
neticesinde Fahri Işık ve ekibi tarafından keşfedilmiştir. Akdeniz
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Taner Korkut tarafından 2000-2006'da yapılan kazılarda
tamamıyla gün ışığına çıkarılan Likya Birliği Meclisi Binası, 2008'de
törenle TBMM'ye devredilmiş ve 2010 yılında ziyarete açılmıştır.
Restorasyonda 50 usta ve restoratör görev yapmış, çalışmalar için
devlet bütçesinden 7 buçuk milyon lira bütçe ayrılmıştır. Kazılarda
çok sayıda imparator portresi, Likya Birliği Meclisi'nin kararlarının
yer aldığı yazıtlar, Herakles heykeli, takılar ve seramik eşyalar bulunmuştur. Kazı çalışmaları sonrasında, meclis binasının 1.500 kişi
kapasiteli olduğu belirlenmiştir. Yapının doğu yönündeki iki küçük
kapısının yöneticilerin girişi için yapıldığı tahmin edilmektedir.
Meclisin oturma bölümleri yarım daire şeklindedir.

Zafer Takı ve Mezarlık
Antik kent kalıntılarına girilirken, görkemli ve çok iyi korunmuş Roma Zafer Takı'nın altından geçilir. Kitabelerden takın MS 100 yıllarında bölge valisi adına inşa edildiği anlaşılmaktadır. Bu anıtın hemen
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Bizans Dönemi'nde de önemini
koruyan antik kent, Hristiyanlar
için kutsal bir merkez olmuştur.
Aynı zamanda Noel Baba
adıyla anılan Saint Nicholaos,
Pataralı'dır.

batısındaki tepenin yamaçlarında, Likya tipi lahitlerin bulunduğu bir mezarlık
alanı uzanır.

Tiyatro Binası
Kentin en güney ucunda, Kurşunlu
Tepe'ye yaslanmış olan büyük bir tiyatro yapısı mevcuttur. Yine yazıtlara
bakıldığından bu tiyatronun bölgede
yaşanan depremin ardından MS 147
yılında yeniden inşa edildiği anlaşılır.
Eser, Helenistik dönemin karakteristik
özelliklerini taşır. Tiyatronun sırtında
yükselen Kurşunlu Tepe aynı zamanda
Patara antik kenti ve eşsiz sahil boyunun genel görünümünün izlenebileceği bir seyir tepesi niteliğindedir. Buradan şehrin diğer kalıntıları; Vespasian
Hamamı, Korinth Tapınağı, ana cadde,
liman ve tahıl ambarı da rahatlıkla
seyredilebilir.

Antik kent kalıntılarına
girilirken, görkemli ve çok
iyi korunmuş Roma Zafer
Takı'nın altından geçilir.

Su Yolları ve Tahıl Ambarları

Ziyaretçilerini Bekliyor

Şehrin suyu yaklaşık 20 kilometre
kuzeydoğudaki İslamlar Köyü yakınlarında, Kızıltepe yamacındaki kayalıklarddan özel inşa eddilmiş su yolları
vasıtasıyla gelir. Kaynakla şehir arasında, Fırnaz İskelesi’nin kuzeyinde Delik
Kemer olarak adlandırılan bölüm ise su
yollarının en anıtsal bölümüdür.

Patara limanı, günümüze ulaşmayı başarmış tarihin en eski deniz fenerlerine sahiptir. Cumhurbaşkanı Erdoğan
Şubat ayında yaptığı konuşmasında
Şehir kapısından su yollarına kadar daha pek çok nadide özelliğiyle Patara'yı,
ülkemizin tarihi zenginliğini dünyada
temsil edebilecek bir yer olarak tanımlamış ve 2020 Patara Yılı'nın ülkemize
ve turizm sektörümüze hayırlı olmasını
dilemişti.

Noel Baba’nın Memleketi
Bizans Dönemi'nde de önemini koruyan kent Hristiyanlar için de kutsal bir
merkez olmuştur. Noel Baba adıyla
anılan Saint Nicholaos, Pataralı'dır.
Ayrıca St. Paul Roma'ya gitmek için
Patara'dan gemiye binmiştir. İmparator Konstantin'in başkanlık ettiği MS
325'teki İznik Konsülü'nde Lykia'nın tek
imza yetkilisi Eudemos Patara piskoposudur.

Anadolu’nun kültür mozaiğine zengin
bir katkı sunan Patara Antik kenti, çağların ortak kültür birikimine şahitlik
ederken Kültür ve Turizm Bakanlığının
gerçekleştirdiği restorasyon çalışmalarıyla geçmişe ait tüm eksik parçaları
yerine koyuyor. Patara antik kenti şimdi
ziyaretçilerini bekliyor.
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umhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 2020 yılında yayına alınan “Turkey’s Secrets” kitabı Anadolu'nun gizemli tarihine
ışık tutarken, bir yandan keşfedilmeyi bekleyen büyülü mekanları tanıtmakta. Başkanlığın 2019 yılı içerisinde yayına aldığı bir
diğer önemli kitap “Turkey’s Fight Against Terrorism.” Bu kitapta
Türkiye’nin küresel ve bölgesel teröre karşı mücadelesi ve yöntemleri detayları ile anlatılmakta. Türk Devleti'nin, evlerini terk etmek zorunda kalan
milyonlarca Suriyelinin insani dramına çözüm bulmak için göstermiş olduğu barışçıl, siyasi ve diplomatik çabaları geçtiğimiz yıl yayına alınan “Suriye’de Yeni Yaşam”
kitapçığında okuyucularla buluşmakta.

Türkiye’nin kamu diplomasisi
faaliyetleri ve tarihi-kültürel
zenginliklerinin tanıtılmasına
katkı sağlayan üç eser.

Suriye’de Yeni
Yaşam

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
Yayınları tarafından 2019 yılında hazırlanan ‘Suriye’de Yeni Yaşam’ kitapçığı,
Suriye ve Suriyeli mülteciler sorununu barışçıl ve insani yollarla sonlandırma konusunda devletimizin öngördüğü çözümlere ayna tutuyor. Çalışma,
Türkiye'nin yaklaşık 2 milyon Suriyelinin topraklarına geri dönüşü için en
pratik çözüme odaklanan güvenli bölgedeki yerleşim projesiyle, terörden
arındırılan bölgede yapılan hizmetleri
ve tasarlanan projeleri anlatıyor.

Türkiye’nin
Sırları

Turkey’s Fight
Against Terrorism

Suriye’de Yeni Yaşam, Suriye’nin kuzeyinde oluşturulması planlanan 1
milyon nüfusun yerleştirileceği, 5 bin
nüfuslu 140 köy ile 30 bin nüfuslu 10
ilçeden oluşan, toplamda 200 bin konutluk yerleşim alanı ve bunlar için
gerekli alt yapı çalışmaları gibi mültecileri çadır ve konteyner kentlerden
kurtarmayı öngören Türkiye projelerine ışık tutuyor. Kitabın bir diğer özelliği ise tüm bu konularda uluslararası
toplumu işbirliğine çağırmak için Suriye konusunda gerçekleştirilen Dörtlü
Zirve’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan tarafından Avrupalı liderlere
ve ABD Başkanı Donald Trump’a sunulmuş olması.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Yayınları tarafından geçtiğimiz
haftalarda yayınlanan Türkiye’nin Sırları, ülkemizin büyülü güzelliklerine
odaklanıyor ve hayrete düşüren bu
saklı ihtişama ışık tutuyor. Kitap, insanlığın geçmişine dair ezberleri bozan, artık tüm dünyanın sırlarının çözülmesini beklediği, medeniyetimizin
ilk adımlarına dair tüm bilgilerimizi
kökünden sarsan tarihin sıfır noktası
Göbeklitepe'den; sekiz kez yıkılıp dokuz kez yeniden inşa edilen, mitolojik hikayelerin başkenti Troya'ya; Hitit medeniyetinin kalbi Hattuşa'dan
muhteşemliğin mütevazılıkta olduğunu tekrar hatırlatan bir yeryüzü zirvesi Kito Yaylası'na kadar uzanan, 12 bin
yıllık bir zaman yolculuğuna çıkarıyor
bizi. Beş bölümden oluşan eser, ülkemizin kültürel hazinelerine küçük bir
kapı açıyor aslında çünkü bu kültürel zenginliği bir kitaba sığdırabilmek
mümkün değil. Kitap, Türkçe’nin yanı
sıra İngilizce, Rusça ve Arapça olmak
üzere dört dilde hazırlanandı.

Uluslararası sistemde terörizmle kesintisiz olarak onlarca yıldır mücadele
eden yegane ülke: Türkiye. Kurulduğu
ilk günden beri çeşitli ideolojik, etnik,
dini maskeler altındaki terör örgütleri
ve arkalarındaki güçlerin saldırılarına maruz kalan ülkemiz, terörle mücadele konusunda kuşkusuz en fazla
deneyime sahip. Cumhurbaşkanlığı
İletişim Başkanlığı Yayınları tarafından 2019 yılı içinde İngilizce olarak yayınlanan ‘Turkey’s Fight Against Terrorism’ ülkemizin bu alandaki askeri,
siyasi, ekonomik ve sosyolojik mücadele deneyimini uluslararası camiaya
aktararak barış ve istikrarı sağlama
yolunda bir katkı sunma düşüncesinin
eseri. Kitap, ideoloji ve yaklaşım ayırt
etmeksizin tüm terörist organizasyonlara karşı savaş veren ülkemizin
belli başlı terörle mücadele örneklerini paylaşıma açıyor. Din kisveli terör
örgütü DAEŞ’ten etnik maskeli bölgesel terör taşeronu PKK/YPG ve türevlerine karşı yürütülen operasyonlara,
Barış Pınarı Harekâtı’ndan bölgedeki
etnik unsurlarla dayanışma çalışmalarına kadar uygulanan stratejiler, sebepleri, sonuçları, rakamları, harita ve
tabloları ile çok yönlü bir şekilde ortaya konuluyor.

Iletişim Başkanlığı Yayınları

Iletişim Başkanlığı Yayınları

Iletişim Başkanlığı Yayınları

16 sayfa

2019

106 sayfa

2020

88 sayfa
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Sıfır atık Türkiye için henüz yeni
bir kavram. Dünyada “Zero Waste”
adıyla bilinen çalışmalar Avrupa
Birliği ile anılmakta. ABD’de ise
Washington DC, San Diego, Los
Angeles ve New York gibi şehirler
sıfır atık uygulamasına geçmiş
durumda.

Dünya “Sıfır Atık”
ile Barışmalı

Dünya nüfusu çoğalırken
sanayileşmeyle birlikte
tüketim de artış gösterdi.
Tüketime bağlı olarak
çoğalan atık miktarı tüm
dünyada önemli bir risk
unsuru olmaya başladı.
Doğal kaynakların daha
verimli kullanılması ise
artık her zamankinden
daha fazla önem
taşımakta.

PROJE
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konomik olarak sürekli gelişen dünyada, refah seviyesi ile doğru orantılı olarak atık
miktarı da ciddi oranda artış gösteriyor. Yapılan araştırmalar dünyada bir yılda üretilen plastik miktarının 300 milyon tonu bulduğunu ortaya koyuyor. Maalesef bu
sayı gün geçtikçe katlanmaya devam ediyor.

Endüstrilerin arka planını inceleyen belgesellerde izlediğimiz dramatik görüntüler,
bizlere aynı zamanda geleceğimizin tehdit altında olduğunu gösteriyor. Dünyada her yıl 12 milyon
ton plastik atık denizlere ve okyanuslara karışıyor ve canlılar için büyük bir risk oluşturuyor.
Bugüne kadar 270’ten fazla hayvan türünün plastik atıklar nedeniyle yaşam koşullarının zorlaştığı, 240’tan fazla türün ise plastik yuttuğu raporlandı. Bitkiler, hayvanlar ve tabi ki insanlar, içme
suyuna ve gıdalara karışan sentetik atıklara her yıl daha fazla miktarda maruz kalıyor. Bu durum,
sağlığımız üzerinde maalesef çok ciddi etkiler doğurmakta. Birleşmiş Milletler’in (BM) verilerine
göre; denizlerdeki atıkların yüzde 15’i deniz yüzeyinde bulunurken yüzde 70’i temizlenmesi çok
maliyetli bir şekilde deniz yatağında bulunuyor. Dünya nüfusunun yalnızca yüzde 16'sını oluşturmasına rağmen toplam atıkların 3'te birini üreten yüksek gelirli ülkelerin bu konuyu ciddiyetle ele
alması gerekiyor. 2004 yılında atık üretiminde ABD'yi geride bırakan Çin'in, 2030 yılında ABD'nin
iki katı oranında kentsel atık üreteceği tahmin ediliyor.
ABD çöplerin geri dönüştürülmesinde kötü bir sicile sahip. Ülkede çöplerin sadece yüzde 35'i ye-

Sıfır Atık Projesi, Türkiye’nin bütüncül anlamda çevre hareketinin ilk ve
önemli bir adımı olarak görülebilir. Proje’yi sürdürülebilir kılmak çok
önemlidir.

niden kullanıma kazandırılıyor. Almanya ise yüzde 68'le en fazla çöp
geri dönüştüren ülke konumunda. Çin ve Hindistan'ın toplam nüfusu
küresel nüfusun yüzde 36'sını oluşturuyor. İki ülkenin ürettiği toplam
çöp oranı ise yüzde 27.
International Drycleaning & Laundry Institute tarafınfan derlenen
veriler, denizlerdeki mikro plastik kirliliğinin yüzde 17’sinin çamaşır
makinelerinden kaynaklandığını ortaya koyuyor. Dolayısı ile hayatımızın başka alanlarında plastik kullanmadığımızı düşünsek bile sentetik maddelerden üretilmiş kıyafetleri kullanarak hepimiz binlerce
mikrofiber parçayı yeryüzü sularına karıştırıyoruz.
Plastik krizini ele almak için, dünya genelinde benimsenen mevcut
yaklaşım, kirliliğinin azaltılması konusunda sorumluluğun büyük bir
kısmını tüketiciye yüklüyor. Burada doğru yaklaşım, yönetici ve tüketicinin ortak kanaat ile hareket etmesi. Tüketicinin bilinçlenmesinin
yanında devlet kademelerinin de sorumluluk alması gerekiyor. Atık
meselesini yalnızca kıyı temizliği veya plastik geri dönüşümüyle açıklamak doğru olmaz. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de meyve-sebze,
ekmek ve suda israf büyük boyutlarda. Örneğin, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı'nın (TİSVA) hazırladığı rapora göre günde 6 milyon ekmek
çöpe atılıyor. İsrafın millî gelirde yarattığı kayıp ise 555 milyar lirayı
bulmakta. Raporda, Türkiye genelindeki kağıt-karton tüketiminin
yıllık yaklaşık 6 milyon ton olduğu; her yıl kağıt, karton ve yaşamsal
ihtiyaçlarımız için kişi başı ortalama 7 adet ağaç kesildiği belirtiliyor.
Bu kapsamda 2017 yılında ülkemizde, Sayın Emine Erdoğan’ın öncülüğünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ‘’Sıfır Atık Projesi’’
başlatıldı. Projeyle atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşüme girmesi ile daha yaşanabilir bir çevre, daha güçlü bir ekonomi
hedefleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine bakıldığında 2014-2018 döneminde çevre koruma çalışmaları için ülke kaynaklarından 150 milyar 106 milyon lira ayrıldı. Çevre koruma harcamalarında en büyük payı "atık ve atık su yönetimleri" alırken bunları
sırasıyla "biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunması", "toprak, yer
altı ve yüzey sularının korunması" ile "kalitesinin iyileştirilmesi" harcamaları izledi.
Sıfır Atık Projesi, Türkiye’nin bütüncül anlamda çevre hareketinin ilk
ve önemli bir adımı olarak görülebilir. Proje’yi sürdürülebilir kılmak
için, atık üretiminin azaltılması yönünde atılan adımların ve atıkların değerlendiriliyor olmasının toplumda bir rehavet oluşturmaması;
aksine bilinçlendirme çalışmalarının yapılmaya devam edilmesi çok
önemlidir. Bu bağlamda Proje kapsamında, kamu ve özel sektörde atıkların ayrıştırıldığı biriktirme ekipmanları yerleştirilmektedir.
Plastik poşetlerin satılması, içecek kutuları için depozito uygulamasına geçilmesi, belediyelerin atık toplama çalışmaları gibi faaliyetler
vatandaşları bu dönüşüme kazandırma konusunda oldukça faydalı.
Ayrıca Sıfır Atık Projesi kapsamında, Haziran 2019’da deniz ve su
varlıklarının korunması ile kirliliğe engel olmak için "Sıfır Atık Mavi
Projesi" de başlatılmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 5 yıl sürdü-

Sayın Emine Erdoğan’ın öncülüğünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ‘’Sıfır Atık
Projesi’’ başlatıldı.

rülecek proje kapsamında denize kıyısı
bulunan tüm illerde, valilerin sorumluluğunda Deniz Çöpleri İl Eylem Planları
hazırlandı; 28 kıyı ilinde deniz çöplerinin
toplanması ve yönetimine yönelik faaliyetler yürütüldü.

Osmangazi Belediyesi’nin plastik
pet şişe ve metal kutu atıldığında
hayvanlar için mama veren otomatları.

Sıfır Atık Projesi’nin
en temel amaçlarının
başında atıkların
kaynağında
ayrıştırılması ve
geri dönüşüme
girmesiyle, daha
yaşanabilir bir
çevre, daha güçlü
bir ekonomi
oluşturulması yer
alıyor.

760 kuruluşun yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşu da deniz çöpü toplama
etkinlikleri ile Sıfır Atık Mavi Projesi’ne
destek verdi. Böylece 2019'da deniz yüzeyi, kıyı, plaj ve deniz dibi alanlarında
yaklaşık 180 bin metreküp deniz çöpü
toplanarak bertaraf edildi.
Sıfır atık yaklaşımının esas alınması ile
sağlanacak avantajlar;
◆ Verimliliğin artması,
◆ Temiz ortam kaynaklı olarak performansın artması,
◆ İsrafın önüne geçildiğinden maliyetlerin azaltılması,
◆ Çevresel risklerin azalmasının sağlanması,
◆ Çevre koruma bilincinin kurum bünyesinde gelişmesine katkı sağlandığından çalışanların “duyarlı tüketici” duygusuna sahip olmasının sağlanması,
◆ Ulusal ve uluslararası pazarlarda kurumun “Çevreci” sıfatına sahip olmasının sağlanması, bu sayede saygınlığının
arttırılmasıdır.
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Süryani Kadim Meryemana
Kilisesi Vakfı Başkanı
Sait Susin:
“Türkiye’nin bölünmez
bütünlüğü Süryani Türk
vatandaşları için en önemli
önceliklerden biridir”
R Ö P O R T A J
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rtadoğu’da Mezopotamya’da yaşamış 5000 yıla
dayanan geçmişleri bulunan, Türkiye’nin Ermenilerden sonra en kalabalık azınlık nüfusuna sahip
Süryanilerin Türkiye serüvenini Süryani Kadim
Meryemana Kilisesi Vakfı Başkanı Sait Susin ile
konuştuk. Son 20 yıllarını sağlanan haklar doğrultusunda en rahat dönem olarak tanımlayan Susin, bölgesel terörün
geçmişte toplumlarını tehdit eden en büyük tehlike olduğunu fakat
bu durumun artık geride kaldığını dile getiriyor. Süryanilerin Türkiye’deki projelerini, devletten beklentilerini ve toplum yapılarının
özelliklerini sorduk.
Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz?
Adım Sait Susin, 1948 yılında Mardin’de doğmuşum. İlk ve orta öğrenimimi Mardin’de, yüksek öğrenimimi İstanbul’da tamamladım.
Kimya Mühendisiyim, vatani görevimi Kars’ta tamamladım. Terhis
olduktan iki ay sonra Kıbrıs Barış Harekâtında Edirne’ye çağırıldık;
orada da 45 gün tank takım komutanı olarak görev yaptım. 1973 te
terhis oldum.
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Nüfusumuzun en
yoğun olduğu ülke
Suriye ve Irak’tı.
Buralarda yaşama
sansımız her geçen
gün azalıyor, onun
için ülkemizin
birlik beraberliği,
bölünmez bütünlüğü,
her Türk vatandaşı
gibi Türkiye’de
yaşayan Süryani Türk
vatandaşları için de
çok önemlidir.

"Son zamanlarda
Cumhurbaşkanımızın
talimatı ile Kültür
Bakanlığımız, Vakıflar
Genel Müdürlüğümüz
Ahtamar Kilisesi gibi
Sumela Manastırı
gibi birçok kültürel
varlığımız restore
edilmiş ülke turizmine
kazandırılmıştır."

Ortadoğu’da Mezopotamya’da yaşamış 5000 yıla dayanan geçmişleri ile biz
Süryanilerin varlıklarını koruyabilecekleri tek yerin bu topraklar olduğunu
söylüyoruz.

İki yıl özel şirketlerde çalıştıktan sonra 1975 yılında 6 ortakla bir tekstil firması kurduk. Daha sonra ortaklardan ayrılanlar oldu şu anda iki
oğlumla beraber aile şirketine dönüşen aynı şirketi yönetiyoruz.
Zaman içinde çeşitli sivil toplum örgütlerinde görev yaptım. 2002
yılında Beyoğlu Süryani Kadim Meryemana Kilisesi Vakfı yönetim
kurulu üyeliğine seçildim. 5 yıl üye, 5 yıl genel sekreter olarak görev
yaptıktan sonra 2012 yılında yapılan seçimde başkan olarak göreve
başladım; aynı görevi sürdürüyorum.
Türkiye’de yaşayan Süryani toplum nüfusunun son 50 yılda azaldığını görüyoruz. Süryaniler neden gitmeyi tercih etti?
Bu çok uzun bir konu, ister Osmanlı Döneminde İster Cumhuriyetin
uzun bir döneminde merkezden uzak bir yerde yaşamış olmamız,
birçok sıkıntımızı yetkililere ulaştırmada zorluk çekmiş, nerede ise
kaderimizle baş başa bırakılmışız. Yerel aşiretlerin büyük baskısı,
her giden Süryaninin tarlasına ve mal varlığına bu aşiretlerin konma hırsı, can güvenliğinin gittikçe zayıflaması, yurtdışına gidenlerin oradaki rahatlığı özgür yaşamı görmeleri, köylerden başlayarak büyük bir göçe neden olmuştur. Terör olaylarının başlaması ile
sıkışan kırsal kesim yerini yurdunu terk etmek zorunda kalmıştır.
Zaman içinde büyük şehirlerde yaşamanın rahatlığı, iş bulma kolaylığı, şehirlerdeki göçü de tetiklemiş, dünyanın dört bir tarafına
dağılmamıza neden olmuştur.
Yurtdışında yaşayan Süryanilerle iletişiminiz var mı, Türkiye’yi ziyarete, kendi topraklarına Özellikle de Mardin’e geliyorlar mı? Onların

Türkiye’yi daha sık ziyaret edebilmesi
adına sizce neler yapılmalı?
Yurt dışında yaşayan cemaat üyelerimizle sürekli iletişim halindeyiz. İlk gidenlerin büyük çoğunluğunda köylerinin şehirlerinin özlemi var. Bu özlem
ikinci nesilde biraz zayıflamış olmakla
birlikte onlar da atalarının yaşadığı toprakları kilise ve manastırları özlüyorlar.
Bu özlem her geçen nesilde ne yazık ki
azalmaktadır.
Ortadoğu’da Mezopotamya’da yaşamış 5000 yıla dayanan geçmişleri ile
biz Süryanilerin varlıklarını koruyabilecekleri tek yerin bu topraklar olduğunu söylüyoruz. Nereye gidersek gidelim varlığımızı sürdürebileceğimiz tek
yer Ortadoğu’dur Mezopotamya’dır. Nüfusumuzun en yoğun olduğu ülke Suriye idi, Irak’tı. Buralarda yaşama sansımız her geçen gün azalıyor, onun için
ülkemizin birlik beraberliği ve bölünmez bütünlüğü için atılacak her adım,
tüm Türk vatandaşları gibi Türkiye’de
yaşayan Süryani Türk toplumu için de

çok önemlidir.Ülkemizde son yıllardaki özellikle Güneydoğuda terörün
bitme noktasına gelmesi ile yurt dışında yaşayan Süryaniler geride bıraktıkları evlerini, kilise ve manastırlarını onarıyor, orada hatıralarını yad
ediyorlar.Bu ziyaretlerin daha sık yapılabilmesi için güven ortamının devam etmesi gerekmektedir. Az sayıda
da olsa köylerine dönüş yapan Süryanilere kolluk kuvvetlerinin sahip çıkması çok önemlidir. Mardin’de Midyat ve
köylerinde sayısız kilise ve manastırımız var, hepsi ülkemizin kültürel varlıkları ve zenginliğidir. Son zamanlarda Cumhurbaşkanı'mızın talimatı ile
Kültür Bakanlığımız, Vakıflar Genel
Müdürlüğümüz Ahtamar Kilisesi gibi
Sumela Manastırı gibi birçok kültürel
varlığımız restore etmiş ülke turizmine kazandırmıştır. Bunun gibi Mardin
Midyat’ta bulunan tarihi kilise ve manastırlarımız da restore edilecek olursa, eminim buralara yurtdışından yapılacak ziyaretler katlanarak devam
edecektir.
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Barış Pınarı
Harekâtı
ülkemizin
terör önlemleri
kapsamında
yapmış olduğu
önemli ve
gerekli olan bir
harekât, bu
harekâta
dualarımızla
destek verdik,
ordumuzun
başarısı için dua
ettik.
Bu duanın
Süryanilere 632
yıl Patriklik
Merkezi
olan Tarihi
Deyrüzzaferân
Manastırı'nda
yapılmış olması,
ordumuzun
başarısı,
ülkemizin
barışı için bu
mekanda dua
etmemiz, ayrıca
Mardin’imizi
tanıtma imkanı
bulmuş olmamız
bizi mutlu etti.
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Son 20 yılda Türkiye’de yaşayan Süryani
toplumunun hak ve özgürlüklerinde ne
yönde değişimler oldu?
Biz her ortamda, yurtdışından gelen basın mensuplarına hep söylüyoruz: Genelde bütün azınlıklar, özelde Süryaniler
son 20 yıl içinde şimdiye kadar yaşamadığımız görmediğimiz bir rahatlık içindeyiz. Eski Vakıflar Genel Müdürü'müz Sayın Dr. Adnan Ertem’in bir konuşmasında
söylediği gibi “Yukarıdan gelen irade olmamış olsaydı biz bu yapılanların hiçbirini yapamazdık.” Gerçekten de son 20
yıl içinde Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği irade ile
5737 sayılı Vakıflar yasasının çıkarılması
bile azınlık hakları açısından bir dönüm
noktasıdır. Bütün ibadetlerimizi rahat bir
ortamda yapıyoruz, güvelik birimlerimiz
tedbir amacıyla bütün ibadethanelerimizde gerekli önlemleri alıyorlar. Hiçbir
dönemde olmadığı kadar büyük bir rahatlıkla Devletimizin, Hükümetimizin en
üst noktasından en alt kademelerine kadar ulaşıyor, sıkıntılarımızı, problemlerimizi anlatabiliyoruz. Tabii daha alınması gereken yol olduğunu biliyor zamanla
bunların da çözüleceğine inanıyoruz.
Vakıf mallarının iadesi konusunda çıkarılan kanuna nasıl bakıyorsunuz?
Toplumunuzda bu haklardan yararlananlar oldu mu?
1950 lerden sonra İstanbul’a gelen cemaatimizin burada pek mal varlığı yok,
vakıflarımıza ait gayrimenkuller daha
çok Güneydoğu’da. Oradaki vakıflarımıza 5737 sayılı yasa ile birçok gayrimenkulümüz iade edildi. Süryaniler için yine
Cumhurbaşkanı'mızın desteği ile, Mor
Gabriyel Vakfının hazineye geçen arazilerinin büyük bir kısmı iade edildi. Ayrıca Mardin Büyükşehir Statüsü'ne geçtikten sonra önce hazineye daha sonra
Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne geçen 55
kilise, manastır ve mezarlık torba yasayla vakıflarımızın adına tescil edildi.
Mor Gabriyel Vakfı'nın hazinede kalan
birkaç parseli ile Orman Bakanlığı'na
geçen parseller de iade edilirse bir eksiklik tamamlanmış olacak.
Türkiye’deki Süryanilerin sizce en öncelikli ihtiyaçları nelerdir?
Ülkemizde Ermenilerden sonra en kalabalık azınlık nüfusuna sahibiz. İba-

detimizi yaptığımız kiliselerin biri hariç hepsi kardeş cemaatlere ait. Çoğuna
sığmıyoruz, ritüellerimiz farklı, dua zamanı uymuyor ve yetmiyor. Cemaatimizin yoğun olarak yaşadığı Yeşilköy’de
kilise yapmak için bize bir yer tahsis
edilmesi konusunu dönemin Başbakanı
Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’a arz ettik. Cumhurbaşkanı'mız
yer tahsisi ile yetinmedi, temel atma törenine teşrif ederek, sevincimizi paylaştı
bizi onurlandırdı. Zat’ı Alilerine şükranlarımızı arz ediyoruz.

Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın gösterdiği
irade ile 5737 sayılı
Vakıflar yasasının
çıkarılması bile azınlık
hakları açısından bir
dönüm noktasıdır.

Bizim için çok önemli bir konu daha var. Yıllarca çocuklarımıza dilimiz
Süryanice’yi öğretmemiz engellendi.
Çok değil 1980 lerde Mardin’e bağlı köylerde cemaatin yoksul çocukları gündüz
Milli Eğitim'e bağlı okullarda eğitimlerine devam ediyor, geceleri Deyrüzzaferân
Manastırı'nda kalıyorlardı. Manastırda
çocuklara Süryanice, Süryani Kültürü ve
ilahiler öğretiliyordu. Manastırda Süryanice öğretiliyor diye Manastırın kapatılması için dava açıldı. Bugün vakfımıza bağlı her türlü okulu açma yetkimiz
var. 2013 yılında ana okulumuzu açtık,
ilk ve orta okulumuzu açmamızın önünde yasal hiçbir engel yok. Bütün azınlık
okulları kendi binalarında eğitim yaptıkları halde okulalar bağlı oldukları vakıfların desteği ile ayakta kalabiliyorlar. Anaokulumuz kiraladığımız binada
eğitim veriyor ve okul bütçesinin 3/2’ si
vakıf tarafından karşılanıyor. Çocuklarımıza dilimizi, kültürümüzü öğretmek ve
anaokulumuzu yaşatmak için mutlaka
ilkokulumuzu açmak zorundayız, bunun
için devletimizin bize bir okul binası veya okul yapmak için bir yer tahsis etmesini arzu ediyoruz.
Süryaniler geleneklerine çok bağlı olarak bilinirler. Aslında bu topraklarda
doğup büyüdünüz ve bir çok yönden
birbirimize benziyoruz. Ama bunun yanı sıra kendi geleneklerinizi, dilinizi ve
kültürünüzü korumayı başarıyorsunuz,
bunu sağlamak için neler yapıyorsunuz?
Çok doğru, sayısız ortak noktamız var.
Geleneklerimiz, yemeklerimiz, düğünlerimiz, taziyelerimiz aynı, aynı dili konuşuyor, aynı şeylere seviniyor, üzülüyoruz, şarkı ve türkülerimiz aynı.
İnancımız farklı olmasına rağmen, iba-

detlerimiz ve ibadethanelerimizde ortak noktalar var. Bizde secde
var, kiliselerimizde heykel olmaz, çok az resim var, hat sanatı bizde
de çok önemli, sayısız el yazması eserimiz var.
Yıllarca okul açmamız engellendiği için, ilahilerimizi, dilimizi, kültürümüzü kilise çatısı altında öğrenmeye çalıştık. Ayinlerden sonra
kiliselerimizin yanındaki salonlarda, birbirimize kenetlendik. Ruhanilerimiz bize ilahilerimizi, inancımızı öğretiyorlar, kadın kollarımız,
gençlerimiz kilise salonlarında yaptıkları aktivitelerle bizleri bir araya getiriyorlar. Manastırlarımızda kalan çocuklarımız Milli Eğitim
kurumlarında öğrenimlerine devam ederken, akşamları, hafta sonları Süryanice'yi, kilise kurallarını, kültürümüzü öğreniyorlar. Burada yetişen gençlerin bir kısmı papaz, rahip, metropolit oldular bir
kısmı kiliselerde öğretmenlik yapıyorlar. Süryaniler Hristiyanlığı ilk
kabul eden kavimdir. 2000 yıl içinde Ortadoğunun en büyük eğitim
kurumlarında Süryanice, Arapça, Yunanca dillerinde eğitim verdiler.
Bu okullardan sayısız bilim adamı yetişti; sayısız eser bıraktılar. Türk
İslam kültürüne, İslam Felsefesine büyük katkılar yaptılar. Dikkat
edin Türk İslam tarihi konusunda çalışma yapan bilim insanlarının
büyük çoğunluğu Süryanice’yi öğreniyorlar. Çünkü bölgenin IV. yy.
ve XII. yy. arasındaki tarihinin en doğrusunu Süryanice eserlerden
öğrenebileceklerini biliyorlardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks
Kilisesi'nin temel atma töreninde "Bu kiliseyi İstanbul'umuz için yeni
bir zenginlik olarak görüyorum." açıklamasında bulunmuştu.

Geçtiğimiz aylarda Barış Pınarı Harekâtı operasyonunun başlamasının ardından Deyruzzaferan manastırında bir dua töreni gerçekleşmişti. Bu dua törenine Türkiye’de yaşayan tüm azınlık toplumların temsilcileri destek vermişti. Hem Mardin’de, hem de bir Süryani
manastırında gerçekleşmiş olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bu sürece olan desteğinizle ilgili neler söylemek istersiniz?
Barış Pınarı Harekâtı, ülkemizin terör önlemleri kapsamında yapmış olduğu önemli, gerekli ve sonuçları çok olumlu gelişen bir
harekâttı. Bu harekâta dualarımızla destek verdik, ordumuzun başarısı için dua ettik. Bu duanın Süryanilere 632 yıl Patriklik Merkezi olan Tarihi Deyrüzzaferân Manastırında yapılmış olması, ordumuzun başarısı, ülkemizin barışı için bu mekanda dua etmemiz, ayrıca
Mardin’imizi tanıtma imkanı bulmuş olmamız bizi mutlu etti.
Iletişim Başkanlığının yürüttüğü Anadolu’nun Saklı Anıtları Gün
Yüzüne Çıkıyor Projesi kapsamında, Akdamar Kilisesinin dünyaya tanıtımı, kapsamlı bir web sitesi ve fotoğraf sergisi gerçekleşmişti. Yine proje kapsamında Sümela Manastırı konusunda
çalışmalar sürüyor. Sizin de bu projeyi yakından takip ettiğinizi
biliyoruz. Türkiye’deki Ermeni, Rum, Musevi, Süryani, Keldani ve
Gürcü toplumların anıtlarının dünyaya tanıtılmasına nasıl bakıyorsunuz?
Çok yerinde bir çalışma. Ne yazık ki ülkemizi tanıtmada çok başarılı olamıyor, batıdaki önyargıyı kıramıyoruz. Bunun örneklerini çok
yaşadım. Siz ne derseniz deyin karşınızdaki duymak istediği şeyleri
bekliyor kafalarında bir Türkiye imajı var bunu değiştiremiyorsunuz.
Onun için hepimizin daha çok çalışması gerekir. Çok başarılı bulduğum bu etkinlikler gibi birçok etkinlik yapmamız gerekir. Ülkemiz
bir açık hava müzesi bu müzeyi dünyaya tanıtmak için hepimize büyük görevler düşüyor. İletişim Başkanlığı'nı ve bu projelerde emeği
geçen herkesi kutluyor başarılarının devamını diliyorum.
Son olarak neler söylemek istersiniz?
İletişim Başkanlığı'nın yeni yayını hayırlı olsun. Yayında görev

Genelde bütün azınlıklar,
özelde Süryaniler, son
20 yıl içinde şimdiye
kadar yaşamadığımız
görmediğimiz bir rahatlık
içindeyiz. Hiçbir dönemde
olmadığı kadar büyük bir
rahatlıkla devletimizin
en üst noktasından en
alt kademelerine kadar
ulaşıyor, sıkıntılarımızı
anlatabiliyoruz.

alanlara başarılar diliyorum. İlk sayıda bana yer verdiğiniz için yayın kuruluna ayrıca teşekkür ederim. Çin’de
başlayıp dünyaya yayılan Kovid-19 bir
an öce kontrol altına alınmasını diliyorum. Ne yazık ki devletimizin koyduğu kurallara uyup, dua etmekten
başka yapacağımız bir şey yok. Devletimiz, kısa zamanda oluşturduğu Bilim Kurulu ile en yetkili kişilerin önerileri doğrultusunda gerekli önlemleri
alıyor. Cumhurbaşkanımız ve Sağlık
Bakanımız sürekli aydınlatıcı bilgiler
veriyorlar. Bu konuda emek sarfeden
herkese, sağlık çalışanlarımıza şükran
borçluyuz. Umuyor ve diliyoruz ki ülkemiz bu badireyi en kısa zamanda en
az hasarla atlatmış olsun.
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Geçmişin İzinde Zenginleşen
Gastronomi Şehri

Hatay
GASTRONOMI
H ATAY
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utfak, bir toplumun kendini en iyi şekilde ifade etme yöntemlerinden biridir ve şüphesiz bir kültürün en önemli unsurlarının başında gelir. Halihazırda altı yüzden fazla farklı
ve leziz tarif bulunduran, geçmiş ile şimdiki zaman arasında
zengin gastronomisiyle bir köprü oluşturan Hatay için ise
mutfak; o topraklarda doğup büyüyenlerin kimliğini oluşturur. Medeniyetlerin beşiği olarak adlandırılan Güneydoğu bölgesin bir üyesi olan
Hatay, Gaziantep’ten sonra Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün
(UNESCO) Yaratıcı Şehirler Ağı’na Türkiye’den gastronomi alanında eklenen ikinci

şehir olarak, Anadolu topraklarının kuliner kültürünün zenginliğinin
korunması için verilen eşsiz çabanın sembollerinden birisi oldu. 2004
yılında yürürlüğe giren UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı, yaratıcılık ve
kültür üzerine odaklanan uluslararası bir programdır. Eşsiz tatlarında
her medeniyetin izini taşıyan Hatay mutfağının UNESCO tarafından
“yaratıcı gastronomi şehri” unvanına layık görülmesinin başlıca nedeni ise kent mutfağının kendine özgü yapısıdır. Yapılan araştırmalar
dünyadaki turistlerin %88’inin destinasyon seçimi yaparken yeme
içme kültürünü göz önünde bulundurarak tercih yaptığını ortaya
koymuştur.

Oruk, içli köfteye oldukça
benzeyen bir lezzettir. İyice
dövülmüş et, bulgur ve çeşitli
baharatların bir hamur haline
getirilip içlerinin ceviz, fıstık ve
kıymalı harç ile doldurulmasından
sonra kızartılarak pişirilir.

Antakya’ya has baharatlar ile
yoğrulan, lezzetli köfte harcının bir
tepsi içine düz bir şekilde yayılarak
pişirilmesiyle hazırlanan tepsi
kebabı dilimlenerek servis edilir.
Domates, soğan ve biber de kebap
ile birlikte pişirilir.

leri ile her türden tarife sahiptir. Antakya mutfağının yemek reçetelerinde
yaşam tarzlarını da görmek mümkündür. Bu mutfağa baktığımızda toplumsal ilişkileri ve aile yapısının niteliklerini
farkedebiliriz. Ayrıca muhafazakar aile
yapısından ötürü kadın-erkek ilişkisi bir
gizlilik taşır ve kadın, sevgisini yaptığı
yemeklerle ve sunumlarla ifade eder.
Genç bir kız evlenene kadar sıkı bir
yemek öğrenimine tabi tutulur. Hatta
bu öğrenim küçük yaşlarda, analı kız
yemeğinde görüldüğü gibi mutfağa ve
yemek yapımına hazırlık şeklindedir.

her otu ve çiçeği yemeklerinde kullanmaları ile bilinirler. Hatay’daki Amanos
Dağlarında yetişen 251 çeşit endemik
bitki de şehrin gastronomi kültüründe
kendine yer bulmuştur. Buna en güzel
örnek olarak dağlarda yabani olarak
yetişen ve bir kekik türü olan zahter
gösterilebilir. Taze olarak salatalarda,
demlenerek çaylarda, kurutulup baharat olarak sofralarda yerini alan zahter,
Hatay ile özdeşleşmiş bir bitkidir.

Güneydoğu Anadolu’nun verimli topraklarında, Amik Ovası’nın göbeğine oturan Hatay, yüzyıllar boyunca farklı medeniyetlerin merkezi
oldu. Şehir, daha sonraları ticaretin ana damarlarından olan İpek Yolu sayesinde her milletten ve etnik kökenden insanın akın ettiği bir
buluşma noktası haline geldi. Hatay şehri coğrafyasının avantajını
sadece ticarette kullanmadı. Hatay bölgesinde her yeni kurulan medeniyet ve gelip geçen yolcu, şehrin ve insanının kültürüne eklenen
bulunmaz bir mücevher olarak saklandı ve gastronomi geleneğine
değer kattı.

Zamanın Ötesinde Bir Mutfak Deneyimi
Hatay tarihinde Akatlar, Hititler, Mısırlılar, Asurlular, Oğuz Türkleri,
Persler, Büyük İskender, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu,
Abbasiler, Eyyubiler, Memlukler ve Osmanlı İmparatorluğu’ nu barındırmıştır. Bu köklü medeniyetlerin Hatay’da karşılıklı etkileşimleri
tarihi kaynağa dönüşmüş, bu sayede Atakya Mutfağı kendine özgü
bir yapıya kavuşmuştur.
Gastronomi, içerisinde yerel özellikler barındıran; şehrin coğrafi,
tarihi ve iklim özelliklerine göre şekillenen; zengin ve farklı mutfak
geleneğini ifade etmesi yönünden şehirler için yaratıcılık unsuru
olarak kabul edilir. Gastronomi kültürü, insanların günlük beslenme
alışkanlıklarından ve ritüellerinden türetilmiştir. Bu sebeple Hatay
mutfağını anlamak için şehrin coğrafyasını ve tarihini de göz önünde
bulundurmak gerekir. Kimilerine göre Hatay mutfağı 13 farklı medeniyetin izlerini taşır. Şehrin kuliner kültürünün en eski yemeğinin izi
2.000 yıl öncesine kadar takip edilebilir. Örneğin, Hatay mutfağının
vazgeçilmezlerinden olan böbrek dolmasının tarihi 3. yüzyıla dayanır.
Tüffahiye klasik bir 13. yüzyıl yemeği iken; asma kabak bastısı 16. yüzyılın en sevilen yemeklerinden birisi olarak menüdeki diğer yemeklere göre daha yeni sayılır. Hatay mutfağı tatlıları, ekşileri, etleri, hamurları, sarmaları ve dolmaları ile dünyanın en çok çeşidini barından
mutfakları arasında yer alır. Ünlü Osmanlı mutfağında Hatay’dan tam
315 lezzetin yer alması ise şehrin gastronomi alanındaki özgünlüğünün ve öneminin en büyük kanıtlarındandır.
Hatay’da yemek, günlük hayatın o kadar önemli bir parçasıdır ki 2016
yılında Antiocheia antik şehrinin kalıntılarında bulunan MS 3. yüzyıla ait bir mozaik şaşırtıcı bir biçimde bu önemi kanıtlarcasına yemek
kültürüne odaklanıyordu. Üzerinde Grekçe, “Neşeli Ol Hayatını Yaşa”
yazan mozaik bir evin yemek salonunda bulunuyordu. Mozaik Roma
döneminde elit sınıfın sosyal etkinlik olarak en çok önem verdiği iki
şeyi tasvir ediyordu: hamam ve akşam yemeği.
Hatay mutfağı tatlıları, ekşileri, etleri, hamurları, sarmaları, dolmaları, reçelleri, ekmekleri, peynirleri, çorbaları, soğuk ve sıcak yemek-

Bereketli Topraklar
Hatay mutfağı çevresindeki verimli toprakların her türlü nimetinden yararlanır.
Bereketli tarım arazileri ve su kaynakları yönünden zengin olan Hatay'da; tarım
alanları, toprak yapısı, iklim ve diğer
doğal şartlar ürün deseninde çeşitliliğe, hasatta erkenciliğe ve ikinci ürün
yetiştirilebilmesine imkân vermektedir. Özellikle meyve, sebze ve zeytinlik alanlar Türkiye ortalamasının çok
üzerindedir. Turunçgiller, meyve grubu
içinde çok önemli bir yere sahiptir ve ardından üzümsü meyveler gelmektedir.
Zengin meyve ve sebzelerinin yanı sıra
Doğu Anadolu ve Orta Doğu kültürünü
de mutfağına entegre eden Hatay’ın geniş menüsünde bol etli yemeklerle, leziz
kebaplarla ve ağız sulandırıcı şerbetli
tatlılarla da karşılaşılması mümkündür.
Hatay’ın yerlileri topraklarında yetişen

Hatay’da Ne Yemeli?
Bu zengin mutfağın birkaç günde keşfedilmesi her ne kadar mümkün olmasa
da bu gastronomi şehrine uğradığınızda
denemeden dönmemeniz gereken belli
başlı lezzetler mevcut. Bunların başında kuşkusuz haşlanmış nohut, tahin ve
limon suyunun karışımı ile hazırlanan
bir humus geliyor. Yine bir meze olan
ve mangal ateşinde ya da taş fırınlarda
közlenmiş patlıcan, domates ve biberle hazırlanan abugannuş en çok tercih
edilen lezzetlerdendir. Bir çeşit içli köfte
olan oruk, yapımı zahmetli olduğu için
genellikle sadece bayram ve düğün gibi
özel günlerde hazırlanıyor. Kıyma, kuru
soğan, sivri biber, kapya biberi ve domates ile hazırlanan tepsi kebabı da vazgeçilmez tatlar arasında.
Hatay mutfağının tadı damakta bırakan
şaşırtıcı ve çeşitli lezzetleri, dört mevsim boyunca yerli ve yabancı ziyaretçilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.
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