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Tarihten Geleceğe Bilim Köprüsü

Üniversitemiz Tüm İmkanları Halkımızın Hizmetine Sunuyor,
Milli Dayanışma Ruhuna Destek Veriyor

Tüm dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ediyor. Zorlu geçen bu mücadele
aynı zamanda bir başkasını düşünmenin, birbirimize sahip çıkmanın, paylaşmanın,
fedakarlık etmenin, sabır ve metanetin ne kadar önemli olduğunu hepimize bir kez
daha gösteriyor. Mücadelenin en ön safında kahramanca çalışan doktorlarımıza ve
tüm sağlık çalışanlarımıza minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.
Üniversitemiz Tıp Fakültesi; sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyim ile ülkemizin
koronavirüs ile mücadelesinde çok başarılı uygulamalara imza atıyor, hastalara şifa
dağıtıyor, gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul Tıp Fakültemizin
deneyimli hekimlerinden, binlerce tıp öğrencisinin yetişmesinde emeği olan Prof.
Dr. Cemil Taşçıoğlu hocamızı da bu virüs nedeniyle kaybettik. Acımız çok büyük...
Yine Tıp Fakültemizin bir başka deneyimli öğretim üyesi Prof. Dr. Seyit Mehmet
Kayacan hocamız da geçirdiği kalp krizi sonrası aramızdan ayrıldı. Her iki sağlık
kahramanımıza da Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tıp camiasına
başsağlığı diliyoruz.
İstanbul Üniversitesi koronavirüs ile mücadele kapsamında Tıp Fakültesi eliyle
şifa dağıtırken, diğer yandan da eğitim öğretim hizmetlerinin aksamadan devam
etmesi için gereken bütün önlemleri gecikmeden aldı. Öğrenme yönetim sistemi
kurularak 25 binden fazla ders içeriği sisteme yüklendi ve canlı dersler başladı.
Öğrencilerimizin bu zorlu dönemde bilgiye daha kolay erişmelerini sağlamak
için pek çok dijital kaynak erişime açıldı, İngilizce yayınlanan 7 adet kitabımız da
okuyucuların hizmetine sunuldu.
Üniversitemiz web sayfasında çok kapsamlı bir “COVID-19 Aktüel Bilgilendirme
Sayfası” bulunuyor. Sürekli güncellenen ve İngilizce versiyonu da devreye sokulan bu
sayfalar, üniversitemizin bilimsel ve doğru bilgiyi topluma aktarma sorumluluğunun
bir eseri... Üniversitemiz sahip olduğu tüm imkanları halkımızın hizmetine sunuyor,
milli dayanışma ruhuna destek veriyor.
İstanbul Üniversitesi ailesine sağlık diliyor, en kısa sürede ülkemizin ve milletimizin
selamete kavuşmasını temenni ediyoruz.

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü
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VEFAT

ACIMIZ ÇOK BÜYÜK
İstanbul Tıp Fakültemizin iki saygıdeğer hocasını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.
İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri
Bölümü Genel Dahiliye Bilim Dalı Öğretim
Üyesi, saygıdeğer hocamız Prof. Dr. Cemil
Taşçıoğlu’nu COVID-19 hastalığına karşı verdiği
mücadelenin ardından kaybettik. İstanbul
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç
Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi,
saygıdeğer hocamız Prof. Dr. Seyit Mehmet
Kayacan’ı ise geçirdiği kalp krizi sonrası

ebediyete uğurladık. Şifa dağıttıkları hastaları,
sevgili öğrencileri ve meslektaşları; binlerce
öğrencinin yetişmesinde büyük emekleri olan
kıymetli hocalarımızı her zaman hatırlayacak,
aziz hatıralarını şükranla yaşatacağız. Merhum
hocalarımız Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu ve Prof.
Dr. Seyit Mehmet Kayacan’a Allah’tan rahmet;
ailelerine, yakınlarına, dostlarına ve tüm tıp
camiasına baş sağlığı ve sabır diliyoruz.
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İstanbul Tıp Fakültemizden
COVID-19’a Karşı Özverili Mücadele
Haber: Tuğçe AYÇİN

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi,
COVID-19 pandemisi sürecinde en ön safta
mücadele eden sağlık çalışanları ile önemli
çalışmalar gerçekleştiriyor, hastaların tedavisini
büyük bir özveriyle sürdürüyor. Türkiye’nin
en önemli üniversite hastanelerinin başında
gelen İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi; doktorundan hemşiresine, hasta bakıcısından lojistik destek sağlayan memuruna kadar her
alandan çalışanı ile büyük bir ekip çalışması
ortaya koyuyor. İstanbul Tıp Fakültesi’nde
hem hastalara hem de sağlık çalışanlarına faydalı yenilikçi projeler de geliştirilerek
toplum sağlığına çok yönlü katkı sağlanıyor.
Hazırlıklarını henüz Türkiye’deki ilk COVID-19 vakası tespit edilmeden başlatan ve
Sağlık Bakanlığı’nın tanı merkezi olarak belirlediği 18 merkez arasında yer alan İstanbul
Tıp Fakültesi Hastanesi’ne şu ana kadar 2 bin
300 dolayında hasta başvurdu. Bunların 670’i
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yatırıldı, yaklaşık 250’si ayaktan takip programına alındı. Yatırılan hastaların 30’u halen
yoğun bakım ünitesinde bulunurken, 400’den
fazlası ise taburcu edildi. İstanbul Tıp Fakültesi’ndeki çalışmaları İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İstanbul Tıp Fakültesi Klinik
Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Ana
Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Oral
Öncül tüm detaylarıyla aktardı.

HABERLER

COVID-19 pandemisi için İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde nasıl bir alt yapı çalışması
gerçekleştirildi? Koronavirüs sürecinin en başından ve sonrasında ilan edilen pandemiden itibaren nasıl bir yol izlendi?
Hastanemizdeki
COVID-19
pandemi
hazırlıklarımız, ülkemizdeki ilk olgunun
görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden önce
başladı. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü,
İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Hastane
Baştabipliği arasında koordineli çalışmalarla gerekli planlamalar yapıldı. Bununla ilgili
gerekli olabilecek her türlü sarf ve demirbaş
malzemelerin öngörülen ihtiyaçları önceden
belirlenerek bütçemiz doğrultusunda tedarik
işlemleri yapıldı. Hastanemizde hastaların
ilk başvurusundan itibaren karşılanmaları,
sorgulanmaları, örnek alımı, muayene, triyaj
ve yatış işlemleri için gerekli düzenlemeler
yapıldı. Bu plan doğrultusunda şu çalışmalar
gerçekleştirildi:
1. Hastaların ilk karşılandığı triyaj bölgesi,
COVID Hasta Alanı (Monoblok girişi ve Algoloji Binası girişi) ve COVID Hasta Servisleri
olmak üzere üç ayrı alanda hasta hizmetinin
yürütülmesi için düzenlemeler yapıldı. Hastaların karşılandığı Triyaj Alanı normal hastaların ilk başvurduğu İlk Yardım Servisinin dışında ayrı bir alanda oluşturuldu. COVID Hasta Alanı, Monoblok binasının giriş kısmında
yetişkin hastalar için, Algoloji Servisi girişinde
de çocuk hastalar için yataklı ve korunaklı
bölümler oluşturularak sağlandı. Bu durum
infeksiyon kontrolü açısından hasta ve personel güvenliğini sağladığı gibi, COVID-19
hastalarının daha hızlı hizmet almalarını ve
tedavi programına geçilmesini kolaylaştırdı.
Hastanemizin Monoblok olarak adlandırılan
binası, salgın öncesinde tamamen COVID-19
Servisleri olarak düzenlendi.

3. Her gün İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji, Göğüs Hastalıkları ve İç Hastalıkları Anabilim Dallarından birer öğretim
üyesinin katılımıyla katlarda yatan her hastaya
ayrıntılı vizit programları gerçekleştirildi. Her
katta bu üç branşın uzmanlık öğrencilerinin
sorumluluğunda diğer tüm branşlara ait doktor, hemşire ve sağlık personelleri de görev
aldı. Bu şekilde gerçekleştirilen multidisipliner
çalışma ortamı, hastalarda hızlı tanı, takip ve
tedavi imkânı sağlamış oldu.

2. Öğretim üyeleri, uzmanlık öğrencisi doktorlar, hemşireler ve sağlık personelinin her
üç alanda da vardiyalı çalışma ve nöbet planlamaları yapıldı.

4. Salgın esnasında daha fazla ihtiyaç duyulan
temizlik ve güvenlik personellerinin sağlanması için İstanbul Valiliği ile görüşüldü ve buradan 84 personel takviyesi sağlandı.
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5. Hastane ortamında çalışan ve COVID-19
riskiyle karşılaşan personellerden ailesinde
bulunan duyarlı kişileri korumak amacıyla evlerine gitmek istemeyen sağlık çalışanlarımız
için Safiye Ali Öğrenci Yurdu tahsis edildi.
Hastanemizde görev alan doktor, hemşire
ve diğer sağlık personelleri arasında talep
edenler için bu yurtta, ücretsiz konaklama, üç
öğün sıcak yemek, sürekli kahve, çay servisi
ve çamaşır hizmetleri verilmeye başlandı. Ek
talep doğrultusunda Türkiye Yol İş Sendikası
Konukevi ve İlim Yayma Cemiyeti Hacı Muharrem Yükseköğrenim Yurdu da İstanbul
Valiliği ile görüşülerek sağlık çalışanlarımızın
kullanımı için tahsis edildi. Bu yurtlarımızın
dışında Sultanahmet’te bulunan Zeynep Sultan Oteli’nde de sağlık personelimiz için yer
tahsisi yapıldı. Tüm bu yurt ve otelde toplam
120’ye yakın doktor, hemşire ve diğer sağlık
çalışanlarımız için yemek, konaklama ve
çamaşır hizmetleri sağlandı.
6.SSalgın süresince Sağlık Bakanlığı’mızın
destekleriyle sarf malzemeler konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Maske, koruyucu
önlük, antiseptik ve dezenfektan maddelerin
desteklenmesi ve alanda kullanılması konusunda lojistik destek sağlayan birimlerimiz ile alanda çalışan ekip arasında uyumlu bir çalışma
ortamı sağlandı. Başhekimliğimiz ve ona bağlı
ekip bu konuda planlama ve koordinasyonu
başarıyla yürütmekteler. Sağlık Bakanlığı’mızın
yanı sıra, Millî Eğitim Bakanlığı’mıza bağlı
Teknik Lise ve Okullarda yapılan koruyucu önlük ve maskeler de kurumumuza kazandırıldı.
7. Sağlık Bakanlığı’mızın tanı merkezi olarak belirlediği 18 merkez arasına İstanbul Tıp Fakül
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tesi de dahil oldu. Bu sayede hastanemize başvuran hastaların örnekleri bir başka merkeze
göndermeyi gerektirmeden kendi kurumumuzda çalışılmaya başlandı. Halihazırda hastanemizde günlük 300-400 dolayında test
yapılmakta. Bu da diğer merkezlerle birlikte
hastalığın tanı ve tedavi sürecini son derece
olumlu etkiledi. Tanı alan hastaların erken tedavi ve izolasyonları sağlanarak salgın kontrolü için önemli avantajlar elde edildi.
8. İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından oluşturulan bir
ekip ile ayaktan takip ve tedavi edilen hastalar
ile evlerine taburcu edilen hastaların uzaktan
erişimle takipleri başlatıldı. Günlük aramalar
çerçevesinde hasta takipleri halen başarıyla
yürütülmektedir.
9. Yine Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığımız tarafından oluşturulan Sağlık Çalışanları Polikliniği’nde uzaktan erişimle COVID-19
şüpheli sağlık çalışanlarının destek alabilecekleri bir telefon hattı ve yönlendirme birimi
kuruldu. Bu sayede sağlık çalışanlarının hızlı
destek almaları sağlandı ve takip programı
oluşturuldu. Ayrıca, COVID-19 tanısı alan
sağlık çalışanlarımız için ayrı örnek alma birimi ve tedavi servisi kuruldu.
10. Salgın süresince yapılan bağışların takip
ve programlanması konusunda bir Baştabip
Yardımcısı görevlendirildi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Vakfı hesabına yönlendirilen
bağışlar, ihtiyaç dahilinde hastalar için sarf
malzeme ve demirbaş malzeme temini için
kullanılmaya başlandı.

HABERLER

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çalışan hekimler ve sağlık çalışanları hakkında
bilgi verir misiniz? Nasıl bir ekip, nasıl bir program dahilinde görev yapıyor? Sağlık
çalışanlarımız kendilerini nasıl koruyor?
İstanbul Tıp Fakültesi’nde COVID-19 alanında
çalışan tüm sağlık çalışanları şu anda üstün
bir sorumluluk ve hizmet anlayışı içerisinde
görevlerini yürütmektedirler. Alanda görev
yapan tüm sağlık çalışanları, içinde bulunduğu zor şartlara aldırmadan daha önce hiç
olmadığı şekilde, farklı disiplinlere ait uzmanlık alanlarındaki sağlık çalışanları ile bir araya
gelmiş, bir ekip ruhu içeresinde çalışmaya
başlamıştır. Ortak amaç doğrultusunda ve zor
şartlarda ortaya çıkan bu birliktelik, hem sağlık
çalışanlarına bir ekip olma fırsatını sağlamış,
hem de yardımlaşma ve paylaşımı artırmıştır.
Bunun yanı sıra, salgın dışında başka sağlık sorunları yaşayan halkımızın her türlü ihtiyacını
karşılayacak şekilde acil ve cerrahi hizmetler
de devam etmektedir. Acil kardiyoloji, onkolojik cerrahi ve diğer acil müdahale gerektiren
durumlar, ilgili branş hekimlerinin üstün çalışma disiplini ve sorumluluk bilinci ile başarıyla
sürdürülmektedir.

Bunun dışında alanda çalışan sağlık personelinin her türlü ihtiyacı başta İstanbul Üniversitesi Rektörlüğümüz olmak üzere, İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Başhekimliği
tarafından yakından takip edilerek her türlü
destek sağlandı.
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Daha önce de söz ettiğim gibi İnfeksiyon
Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Göğüs
Hastalıkları, İç Hastalıkları ve Anesteziyoloji
ve Reanimasyon Anabilim Dallarının koordinasyonunda tüm uzmanlık alanlarının
katılımıyla hekimler COVID hastalarının tanı
ve tedavilerinde aktif olarak görev almaktalar. Multidisipliner hasta vizitleri, nöbet paylaşımları ve ekip ruhuyla çalışma, salgınla
mücadelede şu ana kadar başarılı sonuçları
da beraberinde getirmiş durumda. Sağlık
çalışanları hastane ortamında kendilerini korumak konusunda son derece bilgili ve dikkatliler. Göreve gelen sağlık çalışanları öncelikle
hastanenin temiz alanında kendileri için ayrılan giyinme bölümüne giderek ana depoda
yer alan bone, maske, koruyucu önlük, tulum
ve koruyucu gözlük gibi tüm malzemeleri
alıyorlar. Kendilerini en iyi şekilde koruyucu
donanımlara sahip olduktan sonra hizmet
alanlarına gidiyorlar. Malzeme yönünden her
türlü desteğin sağlanmış olması ve gelen
sağlık personeline bu desteğin sunulması oldukça önemli. Bu sayede şu ana kadar kurumumuzda üç doktor, üç hemşire ve üç diğer
sağlık personelinden olmak üzere toplam
dokuz personelimizde COVID-19 infeksiyonu
gelişmiş durumda. Bu da böylesine yoğun
personeli bulunan bir kurum için oldukça
makul değer oluşturuyor.
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İstanbul Tıp Fakültesi’nde oluşturulan
Pandemi Servisi hakkında bilgi alabilir
miyiz? Pandemi Servisi nasıl bir kapasiteyle hizmet veriyor?
İstanbul Tıp Fakültesi’nde oluşturulan Pandemi Servisi Monoblok binasında tüm katlarda hizmet vermeye başladı. Her katta sorumlu
uzman hekim ve asistanların yanı sıra gerekli
sayıda hemşire ve hasta bakıcılar büyük bir
özveriyle çalışmalarını sürdürmektedir. Salgının başlamasından kısa süre sonra tam
kapasiteyle çalışmaya başlayan Pandemi Servislerinde, uygulanan başarılı tedavi ile ilerleyen haftalarda taburcu edilen hastaların sayısı
giderek artmaya başladı. Bu da alanda görev
yapan sağlık çalışanları için büyük moral
oluşturmaya ve güven duygusunun artmasına
olanak sağladı. Aynı zamanda Pandemi Servisi için yeni bölümler açmayı gerektirmeksizin, başarıyla salgın yönetimi sağlanmış
oldu. Servislerde uygulanan başarılı tedavinin
önemli etkilerinden biri de yoğun bakım süreci gereken hastaların sayısının aşırı artmaması
idi. Bu durum, yoğun bakım ünitelerinin sayıca
yetersiz kalmasını önlediği gibi, yoğun bakım
personelinin verimli çalışma sürecine de katkı
sağlamış oldu.
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Vakalar nasıl belirleniyor? Tanı koyulmasının ardından nasıl bir süreç gelişiyor?
COVID-19 şüpheli vakalar ilk geldiklerinde
önce karşılama ekibi tarafından sorgulanıyorlar. Şüpheli temas, semptom ve bulguları
yönünden COVID olduğu düşünülen hastalar, Triyaj Merkezine yönlendiriliyor. Burada anamnez, fizik muayene, laboratuvar ve
radyolojik incelemeler ile daha sonra tanı için
örnek alımı gibi işlemlerden geçiriliyor. Elde
edilen veriler doğrultusunda değerlendirilen
hastalara, servise yatışı ya da ayaktan izlemi
konusunda karar veriliyor ve tedavi planlaması yapılıyor. Servislere yatırılan hastaların
takipleri, hemşireler tarafından günlük olarak
sık aralıklarla yapılıyor. Her gün alınan kan
analizleri ile hastalar yakından izleniyor, günlük tedavi yanıtları değerlendiriliyor ve gereken durumlarda tedavi değişikliği ile müdahale işlemleri gerçekleştiriliyor. Yapılan günlük vizitlerde hastaların durumları farklı branş
öğretim üyeleri tarafından ayrıntılı olarak
değerlendirilip tedavi programı tekrar gözden
geçiriliyor. Bu uygulamalar kısa sürede hastaların tedavi yanıtlarının olumlu sonuç vermesini sağlıyor. Hastalarda tedavi yanıtlarının
elde edildiğine klinik bulgularda, laboratuvar
bulgularda düzelme ile karar veriliyor. Daha
sonra hastalar haliyle taburcu edilerek, takipleri ve kontrolleri ev ortamında sürdürülüyor.

İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki
toplam vaka sayısı ve bu vakaların durumları hakkında bilgi alabilir miyiz?
Hastanemize şu ana kadar 2 bin 300 dolayında hasta başvurmuş, bunların 670’i yatırılmış,
yaklaşık 250’si ayaktan takip programına
alınmıştır. Yatırılan hastaların şu ana kadar
400’den fazlası taburcu edilmiştir. Yatan hastalarımızın 30’u halen yoğun bakım ünitesinde
bulunmaktadır. Son hafta uygulanan başarılı
tedavi sonucunda artık entübe hastalarımız
önce cihaz desteğinden kurtulmakta, servislere ve evlerine taburcu edilmektedir. Mortalite oranlarımız Türkiye ortalamasının altında seyretmektedir. Başarılı tedaviler, yoğun
bakım ünitesinde olduğu gibi servislerde de
sürdürülmektedir. Şu ana kadar servislerde
yatırılarak tedavi edilen üç adet 90 yaş üstü
hastamız taburcu edilmiştir.
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İstanbul Tıp Fakültesi’nde pandemi sürecinde hem hastalara hem de sağlık çalışanlarına fayda sağlayacak üretimler ve projeler de geliştiriliyor. Bu çalışmalar hakkında neler
söylersiniz?
Hastanemizde pandemi süresince hem hastalara hem de sağlık çalışanlarına faydalı model
olacak ürün tasarımı ile tanı ve tedavide yenilik içeren projeler geliştirilmektedir. İyileşen
hastalarımızın konvelesan serumlarından
Bilim Kurulu Üyesi ve Hematoloji Bilim Dalı
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Beşışık ve ekibi
tarafından hazırlanan plazma içeriğindeki Immünglobulin G’ler vasıtasıyla hastalara tedavi
desteği sunulmaya başlanmıştır. Bunun dışında hastaların tedavisinde klinik kötüleşmeyi
önlemek üzere denenen Tosuzulimab ve
Anakinra gibi ilaçların başarıyla kullanımı
gerçekleştirilmiş, Anakinra için TUSEB’e elde
edilen deneyimler doğrultusunda klinik çalışma proje başvurusu gerçekleştirilmiştir. COVID-19 hastalarının tedavisinde kullanılabileceği
düşünülen birçok ilaç, biyolojik materyal, tanı
kiti ve koruyucu tıbbi malzeme konularında
çalışma yapan akademisyenler de bu dönemde TUSEB, TÜBİTAK, İSTKA ve BAP kaynaklı
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proje çağrılarına projeler sunmaya başlamıştır.
Bunların dışında İstanbul Tıp Fakültesi TETLab
Ofisi tarafından COVID hastalarına ilaç ve yiyecek taşıyan robot tasarımı gerçekleştirilmiştir.
TETLab aynı zamanda sağlık çalışanlarına koruyucu gözlüklü siper yapımı gibi malzeme
tasarım çalışmalarını da sürdürmektedir. Hastanemiz COVID ile mücadele kapsamında Millî
Eğitim Bakanlığı’na bağlı Teknik Okullarda
üretilen koruyucu önlük ve maskelerin kullanımını sağlayarak, öz kaynaklarımızın doğru
ve yerinde kullanılması konusunda da ekonomimize katkı sağlamaktadır. Bunun dışında
Eczacılık Fakültesi Dekanlığı tarafından hastanemizin ve İstanbul Üniversitesi’nin ihtiyaç duyduğu el antiseptiklerinin ve yüzey
dezenfektanlarının üretimi başlatılmıştır. Öz
kaynakların bu şekilde verimli kullanılması,
ihtiyaç duyulan alanlarda büyük bir destek
sağlamıştır.

İstanbul Tıp Fakültesi öğrencilerinin, salgının
başladığı ilk günlerde YÖK Başkanlığı’mızın
ve Bakanlar Kurulu’muzun aldığı karar çerçevesinde eğitimine ara verilmiş, daha sonra da
eğitim faaliyetlerini uzaktan erişimle sağlamak
üzere gereken alt yapı çalışmaları hızla tamamlanarak belirlenen program çerçevesinde
öğrencilerin düzenli eğitimlerine başlanmıştır.
Uzaktan ve çevrimiçi eğitim modelleri öğrencilerimiz hiçbir hak kaybına uğramaksızın aksaksız bir şekilde, program çerçevesinde sürdürülmektedir. İstanbul Üniversitesi Açık ve
Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) Dekanlığı’nın öncülüğünde ve desteği ile sağlanan alt
yapı sonucu tüm üniversitemizde olduğu gibi
İstanbul Tıp Fakültesi’nde de uzaktan eğitim
süreci zamanında ve en başarılı şekilde uygulanmaya başlanmıştır. İstanbul Tıp Fakültesi
öğrencilerine pandemi alanında herhangi bir
görev verilmemiştir.

HABERLER

Bir üniversite hastanesi olan İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde, şu dönemde
öğrencilerin eğitimi nasıl yapılıyor? Pandemi Servisi’nde öğrenciler de uygulama
gerçekleştiriyor mu?
ve salgın mücadelesini şu ana kadar başarıyla
yöneten sağlık çalışanları ve onları en iyi şekilde destekleyen İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ve İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi kuşkusuz bu başarıdaki en önemli hak sahipleridir.
Ancak salgının ilk gününden bu yana tüm zamanını hasta tedavisi için ayıran, planlama ve
koordinasyonu düzenleyen, tedavi rehberlerini oluşturan, asistan nöbetlerinden malzeme
teminine kadar her türlü ayrıntıyla uğraşan,
başta İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD, Göğüs Hastalıkları ABD, Anesteziyoloji ve Reanimasyon ABD ve Acil Dahiliye
ABD öğretim üyelerine ayrıca dikkat çekmemiz gerekiyor. Zira onlar şu ana kadar, bu zorlu mücadelenin en ön saflarında gece gündüz
yer alan gerçek kahramanlar. Onlara da ayrıca
değinmek ve emeği geçen en üst kademeden
en alt kademeye kadar bütün sağlık çalışanlarımıza ayrı ayrı teşekkür etmemiz gerekiyor.

Pandemi süresince şu ana kadar kurumumuzda yürütülen başarılı bir ekip çalışması
dikkat çekmektedir. Bu çalışmada İstanbul
Üniversitesi Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mahmut Ak başta olmak üzere, tüm Rektörlük çalışanlarının, İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı ve
Başhekiminin, alanda büyük özveriyle çalışan
doktorundan hemşiresine, hasta bakıcısından
lojistik destek sağlayan memuruna kadar her
kademeden çalışanın büyük emeği ve desteği bulunmaktadır. Bugün itibarıyla hastanemizde taburcu edilen hasta sayısı, yeni yatan
hasta sayısının önünde seyretmektedir. Aynı
zamanda başarılı tedavi süreci sayesinde,
hastalarımız yoğun bakım ünitesinden de
sağlığına kavuşarak taburcu edilebilmektedir. Her türlü özveri içerisinde ve büyük risk
altında çalışarak bu büyük başarıya imza atan
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HABERLER

Prof. Dr. Haluk Eraksoy:

“

Koronavirüs,
Solunum Salgılarıyla Bulaşıyor

”

Haber: Tuğçe AYÇİN

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy,
dünyayı etkisi altına alan yeni koronavirüs
salgınına bağlı hastalığın belirtileri ve
bulaşma şekli hakkında açıklamalarda
bulundu. Hastalığın 2-14 gün arası süren bir
kuluçka süresinden sonra birden başlayan
ateş, öksürük, nefes darlığı ile kendini
gösterdiğini kaydeden Prof. Dr. Eraksoy;
yaşlıların ve kronik hastalığı olanların
virüsten daha fazla etkilendiğini belirterek,
“Yeni koronavirüs de diğer koronavirüsler
gibi solunum salgılarıyla bulaşıyor.
12

Hasta kişilerden kaynaklı öksürük, hapşırık,
gülme ve konuşma sırasında çevreye saçılan
virüs içeren damlacıklar, sağlam kişilerin
mukozalarına temas ederek bu kişilerin
hastalanmasına neden oluyor” dedi.

HABERLER

İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları
ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Oral Öncül, yeni
koronavirüsten korunmak için alınması gereken önlemlerle ilgili bilgi verdi.

Prof. Dr. Mustafa Oral Öncül:

“Koronavirüse Karşı Hijyen
Önlemleri Çok Önemli”
Haber: Tuğçe AYÇİN

Virüsten korunmada en önemli hareketin
virüsün girişine engel olmak olduğunu, giriş
engellenmiyorsa da virüsün solunum yollarında
tutunmasına engel olacak yöntemlere başvurmak
gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Öncül şu ifadeleri
kullandı: “Koronavirüsten korunmada kişisel
hijyen bakımından önlemler almak büyük önem
arz ediyor. Virüsün bulaşabileceği, yayılabileceği
alanlarda korunma önlemlerine başvurmamız
gerekiyor. Virüs, hapşırma ve öksürme sırasında
çevreye saçılabiliyor ve ortamlarda kalabiliyor.
Bu virüsleri ellerimizle kendi solunum yollarımıza
taşıma ihtimalimiz var. Bu yüzden el temizliği
çok önemli. Ellerimizi suyun altında sabunla
tutacak şekilde, en az 20 saniye boyunca,
parmak araları, parmak uçları ve avuç içi gibi
bütün alanları kapsayarak yıkamalıyız.”
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HABERLER

Prof. Dr. Arif Atahan Çağatay:
“Koronavirüs Dışarıda 9 Güne
Kadar Hayatta Kalabiliyor”
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Atahan
Çağatay, koronavirüs hakkında önemli bilgiler
verdi. Hastalığın belirtileri, hastalıktan korunma
yolları ve tedavisine ilişkin açıklamalarda
bulunan Prof. Dr. Çağatay, hastalığa dair
yanlış bilinenleri ve alınması gereken tedbirleri
aktardı. Koronavirüsten kaynaklanan hastalığın
belirtilerinin ateş, kuru öksürük ve solunum
güçlüğü olduğunu söyleyen Prof. Dr. Çağatay,
hastalığı bulaştıran etkenin ise öksürme ya da
hapşırma sırasında ağızdan saçılan damlacık
14

partikülleri olduğunu ifade etti. Hasta olan
kişi ile bir metreden daha yakın bir mesafede
bulunmanın risk oluşturduğunu kaydeden Prof.
Dr. Çağatay virüsün canlılık süresi hakkında ise
şu şekilde konuştu: “Literatürde koronavirüsün
canlılık süresinin saatlerle günler arasında
olduğu yazıyor. Bu virüsün 9 güne kadar canlı
kalabildiği gösteriliyor. Ayrıca virüsün soğuk
ortamda daha da uzun süre kalabilmesi de
söz konusu. Dolayısıyla temaslara sınırlama
getirilmeli. İnsanlarla en az bir metre
uzaklıkta olunmalı; tokalaşma, sarılma gibi
davranışlardan kaçınılmalı.”

HABERLER

Haber: Tuğçe AYÇİN

Prof. Dr. Gülden Sarıyıldız:

“Veba Salgınları Karantinanın
Kurumlaşmasında Önemli Rol Oynadı”
Dünyayı etkisi altına alan yeni koronavirüs salgını (COVID-19), birçok ülkede olağanüstü
önlemleri ve uygulamaları beraberinde getirdi. Ülke genelinde ya da bölgesel olarak hayata
geçirilen karantina uygulamaları ise koronavirüs pandemisi sürecinde en çok konuşulan
konulardan birisi oldu. Peki karantina nedir? Nasıl ortaya çıkmıştır? İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Arşivcilik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Gülden Sarıyıldız, karantina uygulaması ve tarihte gerçekleşen karantina önlemleri
hakkında açıklamalarda bulundu.
Karantinanın bulaşıcı bir hastalığın yayılmasını
önlemek için alınan bir sağlık önlemi
olduğunu belirten Prof. Dr. Gülden Sarıyıldız,
karantina önlemi ile belli bir bölgenin veya
yerin kontrol altında tutulup gözlemlendiğini
söyledi. Karantina uygulamasının, hastalığın
belirtilerinin gözlemlenmediği, dolayısıyla
henüz hasta olmayan fakat enfeksiyon
etkenine maruz kalmış ve hasta olma ihtimali
bulunan kişiler için gerçekleştirildiğini
vurgulayan Prof. Dr. Sarıyıldız, epidemi ve
pandemi olarak salgına yol açabilen bulaşıcı
hastalıklardan herhangi birinin görüldüğü

yerlerin karantinanın uygulama alanları
olduğunu kaydederek şu ifadelere yer verdi:
“Bulaşıcı hastalıklardan sakınma ve tecrit
fikri üç semâvî dinde de ortak kabul gören
bir durum olmakla birlikte, en erken tecrit
uygulamaları M.Ö. 7. yüzyılda cüzzamlılar
için Metz, Verdun ve Maastricht şehirlerinde
gerçekleştirilmiştir. Basit bir tecritten
sistemli bir kuruma dönüşen karantina
yapılarının gelişimi, salgın hastalıkların
yaygınlaşması ile başlamış; özellikle veba
salgınları, karantinanın kurumlaşması için
oldukça önemli bir rol oynamıştır.”
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HABERLER

Pandemi Servisimiz İçin Üretilen
Robot Sağlık Çalışanlarımızı Koruyacak
Haber: Tuğçe AYÇİN

İstanbul Üniversitesi tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) pandemisi ile mücadele kapsamında toplumun faydasına sunduğu katkılara bir yenisini daha ekledi.
İstanbul Üniversitesi 3 Boyutlu Tıbbi ve Endüstriyel Tasarım Laboratuvarı (TETLAB) ve Yıldız
Teknik Üniversitesi’nin ortak çalışması olarak üretilen robot, İstanbul Tıp Fakültesi Pandemi
Servisi’nde hastalara yemek, ilaç, su gibi malzemelerin ulaştırılmasında kullanılacak.
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
deneyimli
hekimleri,
fedakâr
sağlık
çalışanları ve sahip olduğu engin bilgi
birikimi ile COVID-19 pandemisi sürecinde
gerçekleştirilen mücadeleyi tüm gücüyle
sürdürürken; üretmeye ve yenilikçi fikirler
ışığında projeler geliştirmeye devam ediyor.
Bu doğrultuda gerçekleştirilen çalışmaların
bir yenisi İstanbul Tıp Fakültesi Pandemi
Servisi’nde tedavi görmekte olan hastalara
yemek, ilaç, su gibi malzemelerin taşınması
amacıyla üretilen robot oldu. İstanbul Tıp
Fakültesi Öğretim Üyesi ve TETLAB Sorumlusu
Dr. Leyla Türker Şener, yeni geliştirilen robot
hakkında bilgi verdi. Sağlık çalışanlarını
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korumak için üretilen robotun önemine dikkat
çeken Dr. Türker Şener şu ifadeleri kullandı:
“Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi
olarak belirlenen COVID-19, tüm dünya
gibi ülkemizi de etkisi altına aldı. Sağlıklı
insanların evde kalması gereken bu dönemde,
sağlık çalışanları hastalar için 7/24 hastanede
çalışıyor. Sağlık çalışanlarımızı korumak için
hastalara yemek, ilaç, su gibi malzemelerin
hastaya götürülmesini sağlayacak bir robotun
üretimini gerçekleştirdik. Çalışmalarımız
sonucunda bir haftada tamamlanan TETROBO
adlı robot, sağlık çalışanlarına ve hastalara
yardımcı olacak.”

TEDBİRLER

Yeni Koronavirüs
Temel Bilgilendirme Eğitimi Yapıldı

Haber: Tuğçe AYÇİN - Fotoğraf: İbrahim Can SELEN

İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve
İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları
ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Mustafa Oral Öncül, İstanbul
Üniversitesi idari ve akademik personeli ile
öğrencilerine, 3 Mart’ta, Ord. Prof. Dr. Cemil
Bilsel Konferans Salonu’da yeni koronavirüs
(COVID-19) konulu bir bilgilendirme eğitimi
gerçekleştirdi. Yeni koronavirüsün birtakım
mutasyonlara uğramış olması sebebiyle

diğer koronavirüslerden farklılık gösterdiğini
söyleyen Prof. Dr. Öncül, panik ortamı
yaratılmaması gerektiğinin altını çizerek,
“Sağlık Bakanlığı gerekli tedbirleri aldı. Biz
de bireysel tedbirlerimizi almalıyız. Elimizde
koronavirüsle baş edebilecek her türlü tıbbi
malzeme var. Her türlü gereksinimin alt
yapısı hazırlandığı için bu konuda başarılı bir
mücadele gerçekleştireceğimizi söyleyebiliriz”
şeklinde konuştu.
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TEDBİRLER

Koronavirüse Karşı
Diş Hekimliği Uygulamalarında
Alınacak Önlemler
Haber: Hande Nur OCAK

İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Temel
Tıp Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof.
Dr. Güven Külekçi ve Doç. Dr. Nursen Topcuoğlu
koronavirüse karşı diş hekimliği uygulamalarında
alınması gereken standart önlemler hakkında
açıklamalarda bulundu. Verilen bilgiye göre;
diş hekimliği hastaları ve çalışanları, ağız
boşluğunu ve solunum yollarını enfekte
eden virüsler ve bakteriler dâhil patojen
mikroorganizmalara maruz kalabiliyor. Diş
hekimleri; diş tedavisi ortamında hastalarla
yüz yüze, sıklıkla tükürük, kan ve diğer vücut
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sıvılarına maruz kalma ve keskin aletlerin
kullanılması gibi işlemlerle solunum yoluyla
bulaşan enfeksiyon riskine her zaman açık.
Yeni koronavirüs sebebiyle hasta olmuş kişiler
inkübasyon süresi sebebiyle semptomları
göstermeden de virüsü yayabiliyor. Bu
nedenle, diş hekimliğinde hasta tanı ve tedavisi
sırasında virüsün bulaşmasını önlemek için
hasta değerlendirmesi, el hijyeni, diş hekimleri
için kişisel koruyucu önlemler ile diş hekimliği
işlemlerinde virüs bulaşmasını engelleme
yollarının uygulanması gerekiyor.

TEDBİRLER

İstanbul Üniversitesi'nden
Koronavirüse Karşı Etkin Mücadele
İstanbul Üniversitesi Yönetimi, koronavirüs tehdidi ilk ortaya çıktığı andan itibaren hızla hareket
ederek gerekli koruyucu tedbirleri aldı, mensuplarımızı ve öğrencilerimizi bu virüs tehlikesinden
nasıl korunmaları gerektiği konusunda sürekli bilgilendirdi ve gerekli organizasyon ekiplerini
kurarak sahadaki faaliyetlerini eksiksiz yerine getirdi.
Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu ile koordineli bir şekilde hareket
edilerek bilgilendirmeler sağlandı. Üniversitemizin uzmanları; koronavirüs salgını süreci hakkında akademisyen, idari personel ve
öğrencilere yönelik eğitimler gerçekleştirdi.
Koronavirüs hakkında önemli bilgileri ve alınması gereken tedbirleri içeren içerikler hazırlanarak, bunlar kamuoyu ile paylaşıldı. Üniversitemizin temizliği konusunda tedbirler alındı;
temizlik personellerinin bilgilendirilmelerinin
yanı sıra üniversitemize erişime uygun dezenfektanlar yerleştirildi. Üniversitemiz personellerinin izin durumları hakkında düzenlemeler yapıldı, seyahat durumları takip altına
alındı. Hizmet içi eğitimlerin gerçekleştirilmesi için üniversitemizde uzmanlardan oluşan
bir eğitim ekibi oluşturuldu. Tüm dünyada
yaşanan uluslararası seyahat ve vize kısıtlamaları nedeniyle İÜYÖS-2020 sınavı 7 Haziran 2020 Pazar günü saat 15.00’e ertelendi.
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TEDBİRLER

ÜNİVERSİTEMİZDEN
KORONAVİRÜSE KARŞI

ÖNEMLİ TEDBİRLER
Haber: Rana GENÇ

İstanbul Üniversitesi, tüm mensuplarına yönelik
düzenlendiği koronavirüs temel bilgilendirme
eğitiminden sonra yeni bir bilgilendirme
toplantısı gerçekleştirdi. İstanbul Üniversitesi
Rektörlük Binası Senato Salonu’nda 12
Mart’ta düzenlenen toplantıya fakülte,
enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulları
sekreterleri ve daire başkanlıkları kapsamında
bir katılım sağlanarak yeni koronavirüs
(COVID-19) bilgilendirmesi yapıldı. Toplantı
alınabilecek azami tedbirlerin alınması
noktasında bilgilendirme ve değerlendirme

20

yapılması amacıyla gerçekleştirildi. Alınan
tüm bilgilerin İstanbul Üniversitesi resmi
hesaplarında paylaşıldığı aktarıldı. Virüsle
mücadele konusunda en elzem durumun
kişisel hijyen olduğuna dikkat çekildi.
Devletin tedbirleri arttırması itibariyle yurt
dışına çıkan okul personelleriyle iletişime
geçildiği ve dönüşlerinin ardından 15 gün
istirahat etmeleri konusunda uyarıldıkları
söylendi. Üniversitenin tedbir amaçlı yurt dışı
görevlendirmelerini durdurduğu; konferans,
seminer gibi etkinlikleri iptal ettiği belirtildi.

E - KAYNAKLAR

Haber: Tuğçe AYÇİN

Dijital Erişime Açık Yayınlarımız,
Evde Kalma Sürecine Katkı Sağladı
Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle
eğitime ara verilen ve evde kalma tedbirlerinin
uygulandığı günlerde, İstanbul Üniversitesi
tarafından dijital ortamda erişime açık olarak
sunulan bilimsel yayınlar ve projeler sürecin
verimli geçmesine katkı sağladı. Dünyayı
etkisi altına alan yeni koronavirüs (COVID-19)
salgını, kamusal ve sosyal hayata yönelik
birçok kısıtlamayı gerekli kılarken, İstanbul
Üniversitesi de dijital ortamdaki yayınlarıyla
toplumsal yükümlülüğünü yerine getirdi.
İstanbul Üniversitesi Yayınevi tarafından
araştırmacılara sunulan bilimsel eserler,
İstanbul Üniversitesi Sanal Kütüphaneleri
içerisinde yer alan Atatürk’le Okumak,
II. Abdülhamid Han Fotoğraf Albümleri
Koleksiyonu, Cihan Hükümdarı, Eski Dünya’ya
Yeni Bakış ve Gazeteden Tarihe Bakış Projesi
gibi pek çok proje ve OMARŞİV portalında yer
alan yüzlerce yıllık nota koleksiyonları açık
erişim özelliği ile dijital ortamda hizmet verdi.
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E - KAYNAKLAR

Web Sitemize
Koronavirüs (COVID-19)
Aktüel Bilgilendirme Sayfası Eklendi

İstanbul Üniversitesi, kurumsal web sayfasına
entegre ettiği COVID-19 Bilgilendirme Sayfası ile
koronavirüs salgınıyla ilgili duyuruları ve en son
gelişmeleri toplumun bilgisine sunuyor.
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İstanbul Üniversitesi web sayfası
bünyesinde Koronavirüs (COVID-19) Aktüel Bilgilendirme Sayfası oluşturuldu. Koronavirüs salgını süreci ile ilgili gelişmelere yer
verilen sayfaya; Üniversitemizin Duyuruları, Üniversitemizden
Haberler, YÖK Açıklamaları, Sağlık
Bakanlığı Uyarıları, Sağlık Personeli
İçin Uyarılar, Kızılay Bilgilendirme
Dökümanları, Bilgi Seferberliği
Projesi Çevirileri, Videolar ve COVID-19 / Sıkça Sorulan Sorular kategorileri eklendi. Her bir kategoride
yer alan içeriğin kronolojik olarak
sıralandığı sayfa, aktif şekilde güncellenerek bilgilendirme sağlandı.

E - KAYNAKLAR

Öğrenme Yönetim Sistemi
Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) koordinatörlüğünde
her düzeydeki örgün programlarda yer alan derslerin teorik kısımlarının uzaktan
eğitim yöntemiyle sürdürülmesi için gerekli hazırlıklar yapıldı. Bu kapsamda ilk olarak,
öğretim elemanlarımızın ve örgün eğitimine devam eden öğrencilerimizin kullandıkları
AKSİS’e entegre olmuş yeni bir Öğrenme Yönetim Sistemi geliştirildi.
Bu sistemin genel özelliklerinin ve sürecin nasıl
işleyeceğinin detaylandırıldığı bilgilendirme
toplantısı ise 19 Mart’ta Rektör Yardımcısı
ve AUZEF Dekanı Prof. Dr. Levent Şahin’in
başkanlığında
gerçekleştirildi.
AUZEF
yöneticilerinin ve bilgi işlem sorumlularının da
hazır bulunduğu toplantıya, Fakültelerimizin

Dekanları ile Enstitü, Meslek Yüksekokulu ve
Yüksekokullarımızın Müdürleri katıldı. Teorik
dersler çerçevesinde hazırlanacak olan eğitim
içeriklerinin türlerinin neler olabileceğinin
de masaya yatırıldığı toplantıda, birimlerden
sorumlu olacak akademik ve teknik personel
de belirlendi.
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İstanbul Üniversitesi

ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMİ (İÜÖYS)
Kullanıma Açıldı
Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19) salgını
dolayısıyla
yükseköğretim
kurumlarının
eğitim ve öğretim süreçlerinin kesintiye
uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi
için, 18.03.2020 tarihli Yükseköğretim
Yürütme Kurulu toplantısında; derslerin
teorik kısımlarının uzaktan eğitim yöntemi ile
yürütülmesi kararı alındı.

Bu kapsamda, İstanbul Üniversitesi Açık
ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF)
koordinatörlüğünde her düzeydeki örgün
programlarda yer alan derslerin teorik
kısımlarının uzaktan eğitim yöntemiyle
sürdürülmesi
için
geliştirilen
İstanbul
Üniversitesi Öğrenme Yönetim Sistemi
(İÜÖYS) kullanıma açıldı.
Öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin
halihazırda kullandıkları İstanbul Üniversitesi
Akademik Kayıt Sistemi (AKSİS) ile birebir uyumlu çalışabilen İÜÖYS, senkron ve
asenkron uzaktan eğitim yöntemlerinin her
ikisine de imkân verecek şekilde tasarlandı.
Bir taraftan öğretim elemanlarının tercihleri
doğrultusunda senkron (canlı yayın) ders
programları hazırlanırken öte yandan da
asenkron ders içerikleri (ders kitabı, ders
notu, ders sunumu, video, video linki vb.)
kullanıcılar tarafından sisteme girildi.
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Sanal Kaynaklar

İstanbul Üniversitesi Merkez Kütüphanesi,
COVID-19 pandemisi sebebiyle evde kalma
tedbirlerinin
uygulandığı
bu
süreçte;
araştırmaların durmaması, eğitim öğretime
destek ve akademisyenler ile öğrencilere yönelik
güncel kaynakları ve bilgileri iletmek amacıyla
yeni bir sayfa hazırladı. Bu sayfada dünyanın
her yerindeki bazı yayınevlerinden ve İstanbul
Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon
Daire Başkanlığı tarafından dijital ortama
aktarılarak geniş kitlelerin erişimine açılan sanal
kütüphanelerden kaynaklar derlendi.
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Merkez Kütüphanemizden

Kaynaklar şu ana başlıklar altında toplandı:
•Abone Olunan Veritabanları
•Koronavirüs Hakkında Akademik Bilgi Kaynakları
•Covid-19 Dönemi İçin Erişim İzni Olan Kaynaklar
•Sanal Kütüphanelerimiz
•Uzaktan Eğitim ve Evden Çalışmak İçin
En İyi Açık Kaynak Araçları
•Proxy Harici Remote Access
•Açık Erişim Kaynaklar
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20 Bini Aşkın Eğitim Materyali
Öğrencilerimizin Kullanımına Sunuldu

İstanbul Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kurulu’nun
yeni tip koronavirüs hastalığı (COVID-19)
pandemisi nedeniyle aldığı karar doğrultusunda
örgün öğretimlerin teorik derslerini uzaktan
eğitim yöntemiyle sürdürmeye devam etti.
Üniversitemiz
bünyesinde
yapılandırılan
Öğrenme Yönetim Sistemi’nde 8 farklı içerik
türünde (ders kitabı, ders notu, ders sunumu,
ders videosu, ders kitabı linki, ders notu linki, ders
sunumu linki, ders videosu linki) 20 bini aşkın
eğitim materyali öğrencilerimizin kullanımına
sunuldu. Kısa süre içerisinde bu yoğunlukta bir
eğitim materyalinin öğrencilerimize sunulması,
üniversitemizin eğitim-öğretim kapasitesi ile
bilgi birikimini de ortaya koydu.

Materyaller Sürekli Geliştirilecek
Örgün öğretimlerin teorik derslerinin uzaktan
eğitim yöntemiyle sürdürülmesi çalışmalarını
yöneten Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof.
Dr. Levent Şahin, öğrencilerimize sunulacak
eğitim materyallerinin sürekli geliştirileceğini ve
çeşitlendirileceğini söyledi.
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22 Binden Fazla Eğitim İçeriği
Üniversitemiz genelinde Öğrenme
Yönetim Sistemi’ne yüklemesi yapılan
eğitim materyallerinin içerik türleri
yönünden dağılımları şu şekilde
gerçekleşti:
Ders Kitabı: 1.764
Ders Notu: 13.850
Ders Sunumu: 5.872
Ders Videosu: 120
Ders Kitabı Linki: 528
Ders Notu Linki: 890
Ders Sunumu Linki: 276
Ders Videosu Linki: 1.228
Toplam: 22.031
Kısa süre içerisinde Öğrenme
Yönetim Sistemi’ne yüklenen 22
binden fazla eğitim içeriği sayısının
önümüzdeki günlerde daha da
artacağı ifade edildi.
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COVID-19’un Ulaştırma ve Lojistik
Sektörüne Etkileri
Yazar: Prof. Dr. Abdullah Okumuş

31 Aralık 2019 tarihinde Çin’in
Vuhan kentinde ortaya çıkan,
kısa zamanda ülkeleri,
şirketleri ve bireyleri
teyakkuza geçiren, her
adımın dikkatli atılmasını, her
hareketin hesaplı yapılmasını
mecbur kılan COVID-19,
bugün tüm dünyayı etkisi
altına almış durumdadır.

28

Ortaya çıktığı günden bugüne küresel
gündemin en önemli başlığı olarak dikkat
çeken COVID-19, Dünya Sağlık Örgütü
tarafından 11 Mart 2019 tarihinde pandemi
olarak ilan edilmiştir. Bu gelişme ile birlikte
tehlikenin adresinin sadece bir ülke, bir bölge
ya da bir kıta değil tüm dünya olduğu bir kez
daha vurgulanmıştır.
İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik
Fakültesi, KPMG firmasının desteğiyle
gerçekleştirilen, ulusal basında geniş yer bulan
“Türkiye Lojistik Sektörü İçin Lojistik Güven
Endeksinin Geliştirilmesi” projesi kapsamında
önümüzdeki üç aylık periyotta ülkemiz lojistik
sektörünü en çok etkileyebilecek gelişmeleri
ve etki derecelerini belirleyebilmek için 104
sektör uzmanı ile görüşmüştür.

Sektör uzmanları ile yapılan anket formunda
COVID-19 sorusu da yer almaktadır. Sektör
uzmanlarının %83’ü COVID-19’un, sektörü çok
fazla etkileyeceğini, %9’u etkileyeceğini, %3’ü
ise sektörü az etkileyeceğini belirtmiştir. Etkili
olmayacağını belirtenlerin oranı sadece %5’tir.
Buna göre COVID-19 salgınının, önümüzdeki 3
aylık periyotta sektörü çok önemli derecede
etkileyeceği açıktır.
COVID-19, ortaya çıktığı tarihten bu yana
başta küresel siyasette, ekonomide, ticarette,
ulaşımda ve lojistikte olmak üzere birçok
alanda çok önemli sonuçlar doğurmuştur.
Söz konusu sonuçların bugün görebildiğimiz
pek çok yansıması olmuştur, yarını etkileyen
yansımaları da zaman içerisinde gün yüzüne
çıkacaktır. COVID-19’un ulaştırma ve lojistik a-

Ulaştırma ve Lojistik sektöründen
104 uzmanla yapılan ankete göre;
sektör uzmanlarının %83’ü
COVID-19’un sektörü çok fazla
etkileyeceğini, %9’u etkileyeceğini,
%3’ü az etkileyeceğini, %5’i ise
etkilemeyeceğini belirtmiştir.
lanlarına etkilerini ekonomiden ve ticaretten
bağımsız olarak değerlendirmek mümkün
değildir. Bu bakımdan meselenin çok boyutlu
ve bütüncül olarak ele alınması gerekmektedir.
Virüsün neden olduğu salgın Çin’de başlamış,
daha sonra tüm dünyayı sarmış ve nihayetinde
Çin’de yavaşlamıştır. Bu bakımdan ilk olarak
Çin’deki durumun anlaşılmasında fayda vardır.
Dünyadaki birçok şirket, Çin’de üretilen ya da
bu ülkeye uğrayarak nakliyesi yapılan birçok
ürünü satın almaktadır. Salgının Çin’de zirveye
çıktığı dönemde Çin ekonomisi ve sanayisi için
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Türkiye, uyguladığı önleyici
tedbirlerle salgının neden olduğu
krizi başarıyla yönetmiş, küresel
arenadaki olumlu imajını daha da
güçlendirmiştir.

kritik öneme sahip merkezlerdeki fabrikalarda
üretim durmuş, ihraç edilen ürünler fabrikadan
limanlara düşük kapasitelerle ve uzun süreli
gecikmelerle taşınmıştır. Tedarik zincirindeki
aksaklıklar Çin’den ürün alan şirketlerin
stoklarının azalmasına neden olmuş, müşteri
taleplerinin karşılanmasında birçok sorun
ortaya çıkmıştır. Bu ve benzeri gelişmeler
küresel tedarik zincirindeki dengelerin ve
belirli ülkelerin hâkimiyetinin sorgulanmasına
yol açmıştır.
Çin, salgını büyük ölçüde kontrol altına almayı
başarmış, derin yaralarını sarmaya başlamıştır.
Ancak yakın dönemde Çin’in üretim için gerekli
kritik parçaları sorunsuz bir şekilde tedarik etmesi ve yeterli stok seviyelerine ulaşması kolay
olmayacaktır. Ayrıca tek ülkenin diğer ülkeler
için vazgeçilmez bir halka olduğu bağımlı bir
tedarik zincirinin ne gibi sorunlara yol açtığı
diğer ülkeler tarafından açıkça görüldüğünden,
krizi iyi okuyan ve çözüm üretebilen ülkeler
daha az bağımlı bir tedarik zinciri oluşturmak
için elinden geleni yapacaktır. Bu durumda
özellikle orta ve uzun vadede Çin’in küresel tedarik zincirindeki egemen gücünün zayıflama
ihtimali ortaya çıkacaktır. Türkiye, uyguladığı
önleyici tedbirlerle salgının neden olduğu krizi
başarıyla yönetmiş, küresel arenadaki olumlu imajını daha da güçlendirmiştir. Ülkemizin
yakaladığı bu olumlu rüzgârı arkasına alarak,
tedarik zinciri kanallarının çeşitlendirilmesinin
yoğun olarak tartışıldığı
bugünlerde, küresel tedarik zincirindeki konumunu daha iyi
yerlere taşıyabilecek adımlar atması mümkündür.
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Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği
20 Şubat’ta yayınladığı
raporunda, Asya Pasifik bölgesinde
faaliyet gösteren havayolu firmalarına
yönelik yolcu taleplerinde
2020 yılında %13’lük bir düşüş
beklendiğini ifade etmiştir.
COVID-19, kademeli olarak tüm dünyada ve
ülkemizde yolcuların ve yüklerin hareketini
doğrudan
etkileyerek
önemli
ölçüde
kısıtlamıştır. Bu durumdan şüphesiz tüm
taşımacılık türleri olumsuz etkilenmiştir. Ancak
dünya çapında ve ülkemizde özellikle hava
yolu yük ve yolcu taşımacılığı en çok sekteye
uğrayan ve en çok zarar edilen taşımacılık
türlerinden biri olarak dikkat çekmektedir.
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin 20
Şubat’ta yayınlanan, COVID-19’un havayolu
taşımacılığına etkisinin ele alındığı raporuna
göre, Asya Pasifik bölgesinde faaliyet
gösteren havayolu firmalarına yönelik yolcu
taleplerinde 2020 yılında %13’lük bir düşüş
beklenmektedir. Raporda ayrıca söz konusu
düşüşün yalnızca Çin pazarında yaklaşık
13 milyar dolar değerinde bir kayba neden
olabileceği belirtilmektedir. Dünya genelinde
yolcu uçuşlarının çoğu iptal edilmiştir.
Dünyadaki hava yolu yük taşımacılığına
bakıldığında ise mevcut ağlar hala kısmen
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kullanılıyor olsa da önemli miktarda kapasite
kısıtlamaları bulunmaktadır. Bu nedenle hava
yolu yük taşımacılığı yapan firmalar alternatif
güzergahlar bulmaya ve alternatif taşıma
türlerini işler hale getirmeye çalışmaktadır.
Havayolu taşımacılığında salgına yönelik
önleyici
tedbirler
kapsamında
ülkemiz
tarafından ilk olarak Şubat ayında salgının ağır
darbe vurduğu Çin, İran, Irak, İtalya ve Güney
Kore’ye, 13 Mart’ta 9 Avrupa ülkesine, 22 Mart
itibariyle toplamda 68 ülkeye uçuş yasağı
getirildiği, ülkemizin bayrak taşıyıcı havayolu
şirketi olan THY’nin 27 Mart’tan itibaren yalnızca
beş noktaya dış hat seferi yapma kararı aldığı
düşünüldüğünde ülkemiz havayolu firmalarının
da önümüzdeki süreçte finansal bakımından
benzer zorluklarla karşılaşacağı açıktır.

Ülkemiz Şubat ayında salgının
ağır darbe vurduğu Çin, İran,
Irak, İtalya ve Güney Kore’ye, 13
Mart’ta 9 Avrupa ülkesine, 22 Mart
itibariyle toplamda 68 ülkeye
uçuş yasağı getirdi.
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Toplu taşımaya
Bu süreçte THY 19 Mart’ta
COVID-19, hiç şüphesiz
yönelik mobil uygulama
kargo uçaklarıyla yapılan
demiryolu yük ve yolcu
üreten ve geliştiren Moovit
seferlerin frekans sayıtaşımacılığını da olumfirması İstanbul’un 19 Mart
larını artıracağını ve yolcu
suz etkilemiştir. Demir2020’deki toplu taşıma talebinin
taşımacılığında kullanayolu
yolcu taşımacılığı14 Mart 2020’ye göre yaklaşık
madığı âtıl durumdaki yolna olan talepte, tüm
%45 gerilediğini
cu uçaklarının bir kısmını
taşıma türlerinde olduğu
ifade etmektedir.
kargo taşımacılığında kullangibi önemli oranda azalacağını duyurmuştur.
ma olduğu bilinmektedir. Salgının güçlü etkisinin devam ettiği bu
COVID-19’un etkileri küresel taşımacılığın süreçte ve yakın dönemde demiryolu ile yük
yüküne en çok omuz veren deniz yolu taşımacılığının ülkelerin içinde bulunduktaşımacılığında
da
açık
bir
şekilde ları özel şartlara göre diğer taşıma türlerine
görülmektedir. Asya-Avrupa ticaret alanındaki iyi bir alternatif olması mümkündür. Bu kapgemilerin yaklaşık %50’si Ocak sonu ile Mart samda, örneğin İran’ın, Orta Asya ülkeleri
başı arasında salgın nedeniyle iptal edilmiştir. ne gerçekleştirdiği taşıma operasyonlarınSöz konusu salgından hem konteyner hem de da Sarp Sınır Kapısı’ndaki uzun bekleyişten
dökme yük gemileri olumsuz etkilenmiştir. dolayı, taşımacıları Türkgözü Sınır Kapısı’nı
Çin’deki salgın ve sonucunda ülkedeki üretim ve Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolunu kullanfaaliyetlerinde görülen yıkıcı aksaklıklar, Çin’e maya teşvik ettiği bilinmektedir. Demiryohammadde getiren gemilerin limanlardan lu yük taşımacılığına ilişkin bir diğer gelişme
geç ayrılması, hedef limana hareket eden ise 18 Mart’ta yaşanmıştır. Buna göre Avrupa
bazı gemilerin yüklerini geç tahliye etmesi Birliği ülkelerinin Ulaştırma Bakanları ve Avruya da tahliye edememesi gibi birçok soruna pa Komisyonu’nun temsilcileri bir araya geyol açmıştır. Çin’den ithal edilen ürünlerin lerek demiryolu tedarik zincirini ve ürünlerin
nakliyesinde yaşanan zorluklar özellikle boş hareketliliğini güvence altına almak amacıykonteynerlerin dünyadaki dolaşımını kısıtlamış, la bir anlaşma imzalamışlardır. Anlaşmanın
bunun sonucunda konteyner navlunları büyük metninde COVID-19 nedeniyle üye ülkelerde
artış kaydetmiştir. Navlun artışları özellikle faaliyet gösteren yük trenlerinin sayısının artkatma değeri yüksek olmayan ürünleri ihraç masının beklendiği kaydedilmiş, ayrıca salgının
eden ülkeler için navlunun birim maliyetlerdeki demiryolu alt yapısını geliştirme çalışmalarını
payının yükselmesine neden olmakta, böylece akamete uğratmaması için gerekli önlemlerin
bu ülkelerin ihracatını olumsuz etkilemektedir. alınmasının önemi özellikle vurgulanmıştır.
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gerektiğini vurgulamaktadır. Salgın tahmin
edileceği üzere toplu taşımaya yönelik talepte
azalmaya yol açmıştır. Toplu taşımaya yönelik
mobil uygulama üreten ve geliştiren Moovit
firmasının raporuna göre salgının pençesinden
kurtulamayan İtalya’daki toplu taşımaya
yönelik talep Mart 2020’de Şubat 2020’ye göre
%50 azalmıştır. İstanbul’un 19 Mart 2020’deki
toplu taşıma talebinin 14 Mart 2020’ye göre
yaklaşık %45 gerilediği ifade edilmektedir.

Salgının karayolu yük taşımacılığına etkilerine
bakıldığında, uluslararası sınır geçişlerinde
uygulanan ek kontroller nedeniyle araç
kuyruklarında
artışlar
ve
taşımalarda
gecikmeler görülmektedir. Söz konusu
gecikmeler navlun fiyatlarında artışlara sebep
olmaktadır. Bazı ülkeler salgın nedeniyle bazı
sınır kapılarını kapatmış durumdadır. Diğer
taraftan çoğu ülke tedarik zincirinin sürekliliğini
sağlamak için karayolu yük taşımacılığı
işlemlerinin gerçekleştirilmesinde kilit role
sahip olan sürücülerin geçişinin devamlılığını
sağlamak için çaba sarf etmektedir. Ülkemiz,
sürücülerimize uygulanan 14 günlük karantina
zorunluluğunun kaldırılması için gerek
duyulan güvenli ortamın tesisi için girişimlerde
bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kapıkule
Sınır Kapısı kullanılarak yapılan taşımacılık
işlemlerinde iki kademeli bir plan oluşturulmuş,
sınırda yapılacak sürücü değişikliği ile 14
günlük karantina zorunluluğunun aşılması
hedeflenmiştir.
Dünyadaki genel duruma bakıldığında
önümüzdeki süreçte araç kuyruklarındaki
artışların ve taşımalardaki gecikmelerin devam
etmesi beklenmektedir. Tüm dünyayı saran
salgın uluslararası yolcu ve yük taşımacılığının
yanında
yerleşim
yerlerindeki
ulaşım
faaliyetlerini de olumsuz etkilemektedir.
Ulaşımda şahsi araç kullanımına karşı
toplu taşımanın özendirilmesi ülkelerin son
dönemde en çok önem verdiği konuların
başında gelmektedir. Ancak, ülke yönetimleri
salgının hâkim olduğu bu dönemde toplu
taşımanın mümkün olduğunca az kullanılması
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Tüm bu gelişmeler ışığında, ulaştırma
ve lojistik sektörünün salgının neden
olduğu elverişsiz koşulları en az kayıpla
atlatabilmesi ve geleceğe daha sağlam
adımlar atabilmesi için yapılması gerekenleri
kısaca değerlendirmekte fayda mülahaza
edilmektedir. Bu kapsamda, ülkemizin taşıma
türlerine yönelik hayata geçirmeyi planladığı
altyapı çalışmalarının hızlandırılmasına ve bu
amacın gerçekleştirilmesini kolaylaştıracak
gerekli düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç
duyulmaktadır. Salgın, hayatın birçok alanına
kısıtlama getirmiştir. Bu süreçte, insanlar
hayatlarını idame ettirebilmeleri için elzem
olan temel gıdaları dahi evden dışarı çıkıp satın
almakta zorluk yaşamaktadır. Bu nedenle,
dünya çapında temel gıdaların satın alınması
ve diğer ihtiyaçların karşılanması için mobil
hizmetlerin kullanımı geçmişe oranla çok daha
fazla artış göstermiştir. Mobil hizmetlerden
ve e-ticaret sitelerinden satın alınan ürünlerin
sorunsuz teslimatı için lojistik firmalarının ve
taşıma işi yapan firmaların daha hızlı ve esnek
hareket etme yeteneklerini geliştirmeleri
gerekmektedir.
Hayatımıza
aniden
giren
COVID-19’u,
hayatımızdan bir anda çıkarmak mümkün
olmasa da bu salgınla başa çıkmak için
izlenecek yollar ve bu yolları kat etmek için
atılması gereken adımlar belirginleşmektedir.
Ülkemizin öncelik verdiği sektörlerin başında
gelen ulaştırma ve lojistik sektöründe de
devlet ve özel sektör iş birliğiyle gerekli
adımların atılması ve bu zorlu süreçten tüm
vatandaşlarımızın hayatlarına dokunularak çok
daha güçlü bir şekilde çıkılması beklenmektedir.

15. ve 21. yüzyıllar arasında gezegen üzerinde irili
ufaklı binlerce salgın hastalık yaşanmış olduğu
kayıtlara geçmiştir. Salgın hastalıklar birçok kıtayı
etkisi altına almış ve pandemik (büyük salgın)
olarak adlandırılmışlardır.
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Ölümcül Salgın Hastalıklar

Bu salgınlarda milyonlarca insan hayatını
kaybetmiştir. Salgın hastalıklar arasında en etkili
olanlar hiç kuşkusuz veba, kolera, tifüs, kızamık,
çiçek, verem, HIV/AIDS, İspanyol gribi, Asya
gribi, domuz gribi, Ebola, SARS, MERS, Zika ve
diğer salgın hastalıklar gösterilebilir. Bu salgın
hastalıkların çoğu bakteri veya virüs kaynaklıdır.

Yazar: Prof. Dr. Ekrem AYDINER

COVID-19
Tehlikesi,
Karmaşık
Sistemler
ve Fizik

Tarihsel
süreçlerine
bakıldığında
salgın
hastalıkların tüm coğrafyalar üzerinde eş zamanlı
ya da farklı tarihlerde ortaya çıktığı ve çok kısa
süreler içinde milyonlarca insanın ölümüne neden
olduğu bilinmektedir [1].
Şu an karşı karşıya kaldığımız COVID-19 salgını
da diğer ölümcül salgınlar gibi tüm dünyaya
yayılan, yayılma hızı ve öldürücülüğü çok yüksek
olan tüm insanlığı tehdit eden bir salgındır.
İnsanlık Çin’in Vuhan kentinden başlayarak tüm
dünyaya yayılan bu hastalığa karşı topyekûn
bir mücadeleye girmiştir. Salgın hastalığın üstel
olarak yayıldığı ve kısa sürede tüm dünyayı
enfekte etmesi beklenmektedir.
Henüz genetik yapısı tam olarak çözülemeyen ve
hızlı mutasyon özelliklerine sahip olduğu bilinen
bu RNA bazlı SARS-Cov2 virüsüne karşı henüz
bir aşı geliştirilememiştir.
Salgına bağlı olarak tüm dünyada ölümler
başlamış ve katlanarak artmaktadır.
Küresel riskin giderek arttığı bilinen bir gerçektir.

Bu makaleyi COVID-19 salgınında
hayatını kaybedenlere ve bu
salgına karşı mücadele edenlere
ithaf ediyorum.

Buna karşılık tüm dünyada salgına karşı topyekûn
bir mücadele başlatılmış olup salgının önüne
geçilmeye çalışılmaktadır.
Salgının nasıl bir seyir izleyeceğini birkaç ay
içerisinde daha net görebileceğiz.
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Salgın Hastalıkların Yayılımı
Modellenebilir mi?
Yayılım (difüzyon) ya da taşınım problemleri
klasik veya istatistik fizik metotları kullanılarak
kolaylıkla modellenebilir. Problemi çözmek
için yayılım hızı, yayılım ortamı, ortamın
geometrisi, sınır şartları ve diğer statik
ve dinamik parametreler dikkate alınarak
makroskobik veya mikroskobik modeller
yapılabilir.
Makroskobik
modeller
klasik
fizik,
mikroskobik modeller ise istatistik fizik
çerçevesinde ele alınır. Salgın hastalıkların
yayılmasında fizikteki diğer yayılım ya da
taşınım problemlerinden farklı değildir.
Makroskobik
modeller
diferansiyel
denklemleri temel alırken mikroskobik
modeller koşulsuz (rastgele) veya koşullu
olasılık teorilerini temel almaktadır. Her iki
yaklaşımın da kendine göre avantajları ve
dezavantajları vardır.

Salgın hastalıkların yayılımını
modellemek için deterministik
makroskobik modeller ve
mikroskobik-stokastik modeller
kullanılmaktadır.
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Bu tür matematiksel modeller hastalığı tedavi
etmek, virüs ya da bakterinin gen yapısını
çözmek, ilaç geliştirmek amacı taşımazlar.
Fakat bu tür modeller; salgının nasıl
yayıldığını anlamak, bir salgının gelecekteki
seyrini tahmin etmek ve bir salgını kontrol
etme stratejilerini değerlendirmek için çok
büyük bir önem taşır.
Hastalığın yayılımını anlamak için ilk
makroskobik modeller 1600 yıllarında
yapılmıştır. Örneğin, ölüm nedenlerini
sistematik olarak ölçmeye çalışan ilk bilim
adamı, 1662’de ölüm listeleri üzerinde
yapılan Doğal ve Siyasi Gözlemler kitabında
John Graunt idi. Graunt’un ölüm nedenleri
analizi günümüzde modern epidemiyologlar
arasında iyi kurulmuş bir teori olan “rekabetçi
riskler teorisinin” başlangıcı olarak kabul
edilir.
İlk ciddi matematiksel model 1766 yılında Daniel
Bernoulli tarafından yapıldı. Bir doktor olarak
eğitilen Bernoulli, çiçek hastalığına karşı aşılama
uygulamasını savunmak için matematiksel
bir model oluşturdu. Bu modelden yapılan
hesaplamalar, aşının çiçek hastalığına karşı
etkili olacağını ve yaşam süresini 26 yıldan 29
yıla kadar artıracağını göstermiştir.
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da ölmüş kişilerin sayısı ise R(t) olsun. Bu
durumda; şüpheliler, enfekte olmuş kişiler ve
iyileşmiş ya da ölmüş kişiler arasında
N=S(t)+I(t)+R(t)
şeklinde bir ilişki vardır. Şimdi sorun bu
değişkenlerin zamanla nasıl değiştiği
şeklinde önem kazanmaktadır. Kermack ve
McKendrick kendi modellerinde bu ilişkiyi
Lotka-Volterra tipinde düzenlenmiş bir
denklem takımı ile temsil etmişlerdir. Buna
göre, bu denklemler;

Yirminci yüzyılın başlarında, William Hamer
ve Ronald Ross salgın hastalıkların yayılım
dinamiğini açıklamak için kimyada çok
iyi bilinen “kütle hareket yasasını” salgın
hastalıkların yayılım problemine uyguladılar.
Ardından 1927 yılında W.O. Kermack ve A.
G. McKendrick ilk etkileşimli salgın modeli
önerdiler [2]. Lowell Reed ve Wade Hampton
Frost ise 1928 yılında enfekte olan ve bağışıklık
kazanan kişileri de dinamiğe katarak modeli
bir parça daha ileriye götürdü.
Kermack-McKendrick’in önerdiği model
salgın hastalık yayılımı için deterministik
modellemedir. Bu model biyolojik türlerin
rekabetini temsil eden bir tür Av-Avcı
denklemidir. Büyüme ve rekabeti modellemek
için kullanılan bu tür denklemlerin genel adı
Lotka-Volterra denklemi olarak bilinir [3,4].
Kermack ve McKendrick de salgın hastalıkların
bir deterministik modelini oluşturmak için bir
tür rekabet-büyüme modeli oluşturdular.
Kermack ve McKendrick modeli bu alanda
yapılan çalışmalara temel olmuş bir çalışmadır.
Bu modele göre herhangi bir t anında toplam
nüfus sayısı N olsun. Toplumsal ağ (network)
içerisinde hastalık yayılıyor ise bu durumda;
şüpheli hasta sayısı S(t), enfekte olmuş
hasta sayısı I(t) ve hastalıktan kurtulmuş ya

ile verilir. Burada β hastalığa yakalanma
olasılığı parametresi, y ise iyileşme ya
da ölüm oranı parametresidir. Bu tür
denklemlerin çözümleri parametrelere bağlı
olarak yapılır. Parametreler ne kadar doğru
verilirse sonuçlar da o kadar doğru olabilir.
Yukarıdaki basit model SIR modeli olarak
bilinir. Fakat bu model pek çok farklı koşul
dikkate alınarak yeniden düzenlenmiş ve
sayısız çeşidi önerilmiş ya da kullanılmıştır
[5]. İlginç olan şey β ve y arasındaki ilişkidir.
Bu ilişki

olarak verilir. Bu yeniden üretme ya da
enfeksiyon oranı (enfection ratio) olarak
bilinir. Bu oran denklem çözümünün neye
benzeyeceğini belirler. İşin matematik
tarafını bir yana koyarak söylersek bu
oran enfeksiyonun katlanarak üstel yayılıp
yayılmayacağı,
ölümlerin
sabit
kalıp
kalmayacağını belirler. Eğer
R0>1 ise
enfeksiyon üstel olarak katlanarak büyür
ve önlenemez yaygın yani pandemik salgın
hastalık meydana gelir, eğer
R0<1 ise
enfeksiyonlar kontrol altına alınabilir ve
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durdurulabilir. Son olarak eğer R0=1 ise
enfeksiyon salgın hastalık olmadan tüm
dünyaya yayılmadan yerel bir bölgede
durdurulabilir anlamına gelir.

Çok çeşitli ağ modelleri vardır.

Bu basit modeli çözmek ve salgının büyüme
davranışını görmek için β ve y parametreleri
gerçek dünyada gözlem ile belirlenerek
modelde kullanılır. Böylece enfekte olan insan
sayısını temsil eden I(t) nin zaman içerisinde
nasıl değiştiği görülebilir. Bu modelin R0>1
için en basit çözümü

En basit ağ modeli iki boyutlu perkole edilmiş
bir matris üzerinde hayal edilebilir.

En basit stokastik süreç bir ağ yapısı üretir.
Buna “rastgele ağ” denir.

Mikroskobik yayılma modelleri bir matris
üzerinde enfekte olmuş bir kişinin başka
kişilere hastalığı bulaştırarak bir ağ yapısı
oluşturacağını söyler.
Bu ağ yapısı ne kadar büyürse hastalık o
ölçüde yayılmış denilebilir.

şeklinde üsteldir. Bu bağıntı enfekte olmuş
kişilerin sayısının katlanarak artacağını ifade
eder.
COVID-19 için R0≈3.0 civarındadır.
Şimdi
mikroskobik
modele
dönelim.
Mikroskobik model makroskobik diferansiyel
denklemlerin tersine sürecin resmini daha
ayrıntılı olarak görmemizi sağlar.
Matematiksel açıdan bakarsak ağ yapısı
düğüm (node) ve bağlardan (link) oluşur.
Çizge (graph) bu ağ yapısını temsil etmek
için kullanılan bir geometrik yapıdır. Çizge ve
ağ aynı anlamda kullanılır.
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Basit ağ yapılarından karmaşık (kompleks)
ağ yapılarına kadar pek çok model salgınların
yayılımını modellemek için kullanılmıştır.
Bu tür modellerden elde edilen sonuçların
makroskobik modeller ile uyumlu olduğu
bilinmektedir.
Hastalığın yayılımına ilişkin çok detaylı bir
haritanın çıkartılması bu hastalığı kontrol
etmede önemli bir rol oynayabilir. Örneğin
ağ modelleri kullanarak salgın hastalığın bir
kritik eşiğe ulaşıp ulaşmadığın belirleyebiliriz.
Ağ teorisyenlerine göre COVID-19’da bu kritik
eşik geçilmiştir [6]. Yani virüs çıktığı toprağa
geri dönmeyecek durumdadır.

Elbette çaresiz değiliz.

Bu bakımdan virüse karşı cephe boş
durmuyor diyebiliriz. Bu umut vericidir.
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Salgını Durdurmak İçin En İyimser Strateji

Fakat aksi durumda...

İnsanoğlunun salgın hastalıklara ve diğer
felaketlere karşı vermiş olduğu mücadele ve
büyük deneyimleri vardır. Geçmişte kolera,
veba, tetanos, çiçek vb. aşılarını bulan
insanoğlu yine bir çözüm bulacaktır. Bu
nedenle bu tür salgınlar karşısında paniğe
kapılmamak gerekmektedir. Bu tür dalgalar
gelir giderler.

SARS-Cov2’yi Dar Alana Sıkıştırmak!
Evet! Virüs salgınını kontrol altına almak
mümkündür [7,8].

Teknolojiler
hızlı
değişiyor.
Kuantum
bilgisayarları ve yapay zekâ algoritmaları bu
tür süreleri daha aşağı çekebiliyor. SARSCov2‘ye karşı aşı geliştirmek için süper
bilgisayarlar devreye sokuldu.
Geçmişe göre daha iyi bir noktadayız.
Salgın tüm dünyayı enfekte
önlemler alınmaya başlandı.

etmeden

Tüm hastaneler, hekimler, hemşireler hastalar
ile ilgilenirken, dünyada tüm mikrobiyologlar,
genetikçiler, kimyacılar da virüsün molekül
ve genetik yapısına odaklanmış durumda.
Bir anda tüm bilimsel araştırmalar bu alana
odaklandı. Bilimsel yayınlar, veri paylaşımları
ve bilimsel iş birlikleri çoğalmış durumda.
Her an aşı veya aşılar devreye sokulabilir.

Bunun en iyi yolu aşı ya da bağışıklığın gelişmesidir!
Fakat her ikisinin de olmadığı koşullarda virüs
yayılımını engellemek için virüs yayılım ağını kırmak
gerekir.
Virüs ağ içinde kritik eşiği geçmemeli. Eğer
geçerse tüm gezegen enfekte olur ve potansiyel
olarak herkes enfekte alana girer. Yukarıda salgının
üstel olarak büyüdüğünü ve gezegen üzerinde
bir ağ iskeleti oluşturduğunu ifade etmiştik. Bu,
gezegenin aşı bulunana ve bağışıklık gelişinceye
kadar enfekte olacağı tahminlerine yol açmaktadır.
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Yakın geçmişte de SARS, MERS, Ebola gibi ciddi
salgınlar ortaya çıktı. Bu salgınlar da oldukça
agresif yayılıyordu ve öldürücülük oranları
oldukça yüksekti. Fakat bu salgınlar endemik
yani yerel düzeyde kaldı, pandemik bir salgına
dönüşmeden engellendi.

Bu stratejinin basit matematiksel arka planı
basitçe şöyle çalışmaktadır. Yukarıda verilen
yayılım bağıntısına dönersek; R0>1 ise,
enfekte olan insan sayısını üstel olarak

Sert karantina yöntemleri virüsün yayılım
ağını kırmak için en iyi yöntemlerden
birisidir. Asya ülkelerinde üstel durdurma bu
tür karantina yöntemleri ile yavaşlatılmıştır.

şeklinde ifade etmiştik. Burada, I0 başlangıçta
enfekte olmuş kişi sayısıdır, kabaca söylersek
T evde kalış süresi olarak kabul edilebilir.
Eğer T çok büyük seçilir ise diğer bir ifadeyle
evde kalış süresini artırabilirsek bu bağıntı
olacaktır.

Fakat bu uygulamaların kuvvetli ve zayıf
yanları vardır.
Burada iki temel sıkıntı olabilir: Birincisi,
RNA bazlı bu virüs salgını karantina
süresince evrim geçirerek ikincil salgınlara
dönüşebilir. Bu durum karantina altındakileri
ve karantina sonrası toplumu daha fazla
riske sokabilir. İkincisi ise sert karantina
uygulamalarının başarısızlık sonucunda;
itaatsizlik, güvensizlik, panik, toplumsal
depresyon, isyan, sağlık sisteminin çöküşü,
yönetememezlik gibi ağır toplumsal bedelleri
olabilir.
Öte yandan artırılmış “evde kal” ve diğer
“sosyal mesafe” uygulamaları ise daha
yumuşak ve güven verici uygulamalardır.
Salgını kontrol etmede önemli bir rol
oynayabilir.
Bu
uygulamalar
salgını
yavaşlatabilir.
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Evde kalış süresi uzarsa, bu durumda t/T
oranı sıfıra gidecektir. Böyle bir ifade üstel
olmaktan çıkacak ve doğrusal hale gelecektir.

COVID-19’un yayılım hızının
önceki salgınlardan daha
yüksek olduğu bilinmektedir.
Örneğin MERS’in bulaşıcılık
katsayısı 2 idi, SARS’ın 1.8.
Oysa COVID-19’un yaklaşık 3.
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öğretti. O nedenle dinamik ve karmaşık
sistemler için tüm matematiksel çıkarım ve
tahminlerimizde tam bir kesinlik yoktur.

En Doğru Strateji Ne Olabilir?
Virüsün yayılımını kontrol altına almaya
devam etmekte fayda var.
Bağışıklığın gelişmesi için de umutlu olalım.
Eninde sonunda bağışıklık kazanılacaktır. Bu
beklenen bir şeydir. Burada sorun bağışıklığın
kısa sürede kazanılmayacağı yönünde yapılan
tahminlerdir. Öte yandan aşı denemelerinin
de başlamış olması umut vericidir.

Burada α 0 değeri ne kadar küçük olursa o
kadar az enfekte kişi vardır denilebilir.
Bu basit ilişki bize virüs salgınını kontrol
altına almak için evde kalmamızın ve sosyal
mesafeyi artırmamızın ne kadar önemli
olduğunu göstermektedir.
Ancak sorun şu ki bu süreç sürdürülebilir
değildir.
Enfekte olmuş kişilerde iyileşme görülmesine
rağmen virüse karşı henüz bir bağışıklık
kazanılmadı. Bu önlemler kaldırıldığı an
yine enfekte kişi sayısında artış olabilir. Bu
olasılık hükümetleri zorlu bir kararın eşiğine
getiriyor.

Bu nedenle virüsü kontrol altına almaya
çalışmakta yarar vardır. Burada esas tehlike
virüse karşı mücadele edememek değildir.
Esas tehlike salgına karşı mücadelede alt yapı
riskidir. Asıl sıkıntı bu noktada başlamaktadır.
Hastane sayısı, yatak kapasitesi, solunum
cihazı, hastane personeli gibi kadro ve alt
yapı olanaklarının yetersiz hale gelmesi veya
yönetilebilir olmaktan çıkması ciddi tehlike
oluşturabilir. Diğer türlü bu virüsle mücadele
etmek grip ile mücadele etmekten daha zor
olmayabilir.
Bizim yapmamız gereken şey yaşanan
problemin
güçlük
derecesini
sosyal
izolasyon ile aşağıya çekmektir. Eğer bunu
başarabilirsek aşı ve sürü bağışıklığı için
zaman kazanmış olacağımız gibi, salgının
yaratacağı zorlukları da en aza indirgemiş
olacağız.

Çünkü toplumsal hayatı kısıtlayan tedbirler
hem günlük hayatı hem de ekonomileri
devasa boyutta etkiliyor. Bu önlemlerle
ancak belirli bir süre ayakta kalınabilir.
Fakat not etmek gerekirse hayatın akışı lineer
değildir. Kaos teorisi bize kesin konuşmamayı
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KORONAVİRÜS
Şu anda pandemik salgını en azından kontrol
edilebilir salgına dönüştürmek için her şeyi
yapmak gerekmektedir.
Bu, insanlık için önemli bir sınav olacaktır.
Fakat bu süreç diğer olası riskleri görmemizi
engellememelidir.

Salgın Hastalıklar ve
Karmaşık Sistemler
Yukarıda salgının nasıl modellenebileceğinden
ve alınması gereken önlemlerden söz ettim.
Salgına karşı önlemler tüm dünyada bütün
hızıyla alınmaktadır. Alınan önlemler ne kadar
işe yarar bilemiyoruz. Bildiğimiz tek şey

Bilim insanlarının mevziiyi
terk etmeyeceğidir!
Şimdi konuyu başka bir alana kaydıralım.
Konuyu biraz da sistem teorisi açısından
değerlendirelim. İşin fiziği nedir?
Virüs salgını karmaşık sistemler fiziği ile
tartışılmalıdır.
Tüm bunlara değinmeden önce karmaşık
sistem kavramına yakından bakalım.
Karmaşık sistemler içerisinde birden fazla ağ
etkileşimi, non-linerite (doğrusal olmayan),
bellek, geri besleme, kolektif davranış,
senkronizasyon, büyük veri, iç içe karmaşık
kümeler, kolektif çöküş, kaotik dinamik [9],
organizasyonel düzen, beklenmedik yeni
kolektif olaylar üretebilen, dengeden uzak,
adaptasyon (uyum) bulunduran, kendi
kendini organize edebilen açık veya kapalı
sistemlerdir [10].
Toplumsal örgütlenme ve yaşamın kendisi
de karmaşık bir sistem oluşturur. Toplumsal
yaşamda birçok ağ yapısı vardır ve bu ağlar
birbirleriyle etkileşim halindedir. Örneğin
öğrenciler ve okullar bir ağdır. Taşımacılık

40

Karmaşık sistemi
anlamak ve analiz
etmek için temel
fizik yasaları
ve teorilerini
bilmek veya
kullanmak yeterli
gelmeyecektir.
Fakat fizik
karmaşık
sistemleri
anlamak ve
modellemek için
temel bir alandır.

sistemleri de birbirleri ile lineer olmayan etkileşimler, kolektif davranışlar ve bağlaşık
geri beslemeler barındırdığı için bağımsız
olarak incelemek kolay değildir.
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bir ağdır. İnternet bir ağdır, emniyet teşkilatı,
sağlık teşkilatı, fırıncılar, marketler, ... hepsi farklı ağlardır. Toplumsal yaşam dokusu
bunun gibi yüzbinlerce farklı ağdan
oluşur. İşte bu ağlar birleşerek
hepsinin toplamından farklı
bir şey olan yeni bir karmaşık sistem meydana
getirirler. Böyle bir karmaşık sistem içerisinde bulunan ağlar
lineer olmayan bir
şekilde etkileşirler,
karmaşık sitem bu
etkileşimlere uygun
şekilde evrim geçire
-rek uyum sağlarlar,
kendilerine has organizasyonel düzenleri
vardır. İnsan beyni ya da
bir canlı sistem, ekonomi,
bir hücre, iklim, trafik ve hatta
evrenin kendisi karmaşık sistemlere iyi
birer örnektir. Karmaşık sistemler iç içedir.
Bir karmaşık sistemi oluşturan alt karmaşık
sistemler de birbirinden bağımsız olarak incelenebilir. Fakat bir karmaşık sistemin alt

Karmaşık
sistemlerin
karmaşıklık
derecesini
ölçmek için istatistiksel
entropi, termodinamik
entropi, düzensizlik,
bilgi
entropisi
vb. gibi pek çok
kavram kullanırız.
Fakat
belirtmem
gerekir ki “karmaşık
sistemler
fiziği”
alanı henüz teorik
olarak tamamlanmış
bir formalizme sahip
olmayıp fizikte gelişmekte
olan bir alandır.
Fiziksel sistemlerde lineer olmayan
etkileri ihmal ederek ve sistem teorisinden
uzak durarak fizik problemlerine bakarsak,
fizikte
birçok
problem
çözülmüştür
diyebiliriz. Klasik fiziği, özel görelilik teorisi,
kuantum teorisini kullanarak pek çok
problemi çözebiliriz. Fizik derslerimizin çoğu
bu öz güven üzerine kuruludur. Ancak sistem
büyüdükçe ve karmaşıklığı arttıkça problemi
çözmek güçleşir. Hatta bilinen metotlar
işimize yaramaz hale gelebilir. Çünkü basit
fizik sistemlerin uyacağı kuralları, Newton
yasaları, Schrödinger denklemi, vb. biliyoruz.
Fakat “mikro”dan “makro”ya geçtiğimizde;
biyolojik, sosyal, iktisadi, coğrafik ve ekolojik
sistemlerde durumu bilmiyoruz. Bilinen fizik
bu tür sistemleri kavramamız için yeterli
değildir. Yani, karmaşıklık teorisi yalın bir
fizik teorisi olmayıp daha genel bir sistem
teorisidir. Dolayısıyla karmaşık sistemi
anlamak ve analiz etmek için temel fizik
yasaları ve teorilerini bilmek veya kullanmak
yeterli gelmeyecektir.
Fakat fizik karmaşık sistemleri anlamak ve
modellemek için temel bir alandır.
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Karmaşık sistemler dinamik dengeye sahip
sistemlerdir. Kendiliğinden organizasyona
sahip olup bu dinamik denge civarında
evrimsel yaşamlarını sürdürürler. Bu tür
sistem kendiliğinden beklenmedik olaylar
üretebilir. Bu kendiliğindenlik ile sistemin
içinden gelen ve beklenmedik bir anda ortaya
çıkan olay ifade edilmektedir. Biz bu anlık
ve sistem üzerinde dramatik etkiye sahip
olayları katastrofik (anlık, yıkıcı, önlenemez)
olaylar olarak adlandırırız [11].
Doğada bu tür örnekler vardır. En basit
örnekler; çığ düşmesi, deprem gibi olaylar
gösterilebilir. Bu olaylar beklenmedik bir
anda ortaya çıkar ve sistemin tümünü etkiler
niteliktedir. Aslına bakılırsa ortaya çıkan yeni
olaylar da sistem içinde yeni sistemlerin
ortaya çıkması gibi değerlendirilebilir. Hatta
ortaya çıkan yeni olaylar ana sistem için geri
besleme özelliğine sahiptir.
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gelişen olayın fiziğini anlamış olduğumuzu
düşünüyoruz.
Bu türden beklenmedik olayların neden
ortaya çıktığını merak ederiz. Çeşitli
gerekçeler uydurmamız mümkündür. Örneğin
Birinci Dünya Savaşı’nın Sırp milliyetçisi
Gavrilo Princip’in 1914 yılında Saraybosna’yı
ziyarete gelen Avusturya-Macaristan veliahttı
Franz Ferdinand’ı öldürmesiyle başladığı
ileri sürülür. Fakat bu doğru değildir. Savaşı
başlatan nedenleri lineer olmayan etkileşimler
ve kaotik organizasyonel dinamikler içerisinde
görmek gerekmektedir.

Örneğin çığ düştüğünde veya deprem
olduğunda bunların etkileri sisteme geri
döner. Eğer geri dönüş toplumsal yaşama
yansımamış olsa bile mutlaka eko-sisteme
yansıyacaktır. Her geri beslemenin gidip
etkileyeceği alanlar mevcuttur sistemde.

Karmaşık sistemlerde bazı parametrelerin
değiştirilmesi ile ana sistemin katastrofik
etkiler üretebilir olması ilkesel bir olaydır.
Kaos teorisini anlatmak için çoğu kez kelebek
etkisi kullanılır. Bu magazinsel anlatıma
göre Amerika’da kanat çırpan kelebek
Hindistan’da Muson yağmurlarına yol açar.
Bu magazinsel anlatım kaos teorisinin
anlaşılması için kullanılmış olsa da biliyoruz
ki tüm kelebeklerin kanat çırpmaları böyle bir
sürece yol açmaz. İşte bu da hangi kelebeğin
bu işe yol açtığını bulmak ile ilgili bir sorunu
karşımıza çıkartır.

Bu tür katastrofik geçişlerin kaotik bir
dinamiğin sonucu olması nedeniyle ne zaman
ortaya çıkacağını tahmin edemezsek bile

Virüs salgınının bir ağ yapısı ile
modellenebileceğini yukarıda söylemiştik.
Bu ağ yapısı soyut uydurulan bir
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kavramsallaştırma
olmayıp
gerçekte
yaşayan bir ağ yapısıdır. Virüs salgınını temsil
eden bu ağ yapısının içerisinde yaşadığı bir
“ortam” vardır. Bu “ortam” gerçekte tüm
gezegenin kendisi olarak düşünülebilir.
İçinde yaşadığımız gezegen ya da daha
daraltarak söylersek toplumsal yaşam bir
karmaşık sistemdir.
Karmaşık ağ yapıları, bilgisayar biliminde, dil
bilimde, fizik ve kimyada, sosyal bilimlerde,
biyolojide, matematik ve hayatın diğer
pek çok alanında pek çok farklı problemi
modellemek için kullanılmaktadır.
Karmaşık
sistemlerin
dinamiklerinin
evrensel özellikleri vardır. Buna “kendindenorganize-kritiklik” diyoruz. Kendindenorganize-kritiklik 20. yüzyılın son yarısında
istatistiksel fizik ve ilgili alanlarda yapılan
önemli keşiflerden biridir ve özellikle

Karmaşık sistemlerin fizik
açıdan en tipik özellikleri kaotik
dinamikleri ve fraktal geometrik
organizasyonlarıdır.

doğada karmaşıklık çalışmasıyla ilgili önemli
bir keşiftir [12]. Mandelbrot’un fraktallar
üzerindeki büyük çalışması, doğada çok
karmaşıklığın belirli her yerde bulunan
matematiksel yasalarla tanımlanabileceğini
gösterdi.
1960’larda ve 1970’lerde yapılan faz
geçişlerinin kapsamlı bir şekilde incelenmesi,
fraktallar ve güç yasaları gibi ölçek
değişmez fenomenlerin aşamalar arasındaki
kritik noktada nasıl ortaya çıktığını gösterdi.
Bu türden kritik olayların kuvvet yasası ile
ölçeklendiğini biliriz. Bu kritiklik sistemlerin
evrensel
karakterlerini
belirlememize
yardım eder. Doğada kendinden-organize
kritik davranışa sahip sistemlerin örneğin,
depremlerin, salgın hastalıkların yayılımı,
ekonomik krizler, beyinde epileptik kriz,
orman yangınları, çığ düşmeleri, finansal
dağılımlar gibi sayısız olayın evrensel
olarak nasıl ölçeklendiğini biliriz. Örneğin
depremde artçı sarsıntılar, gelir dağılımı
farklı evrensel ölçeklere sahiptir ve kuvvet
yasasına uyarlar [13].
Salgın hastalıklar da işte tıpkı deprem gibi,
yanardağ patlamaları gibi sel baskınları gibi
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hastalıkların nasıl yayıldığına ve salgınların
nasıl durdurulacağına ilişkin pek çok
çalışmalar yapmış ve stratejiler üretebilirler.
Nitekim bu alanda çok başarılı örnekler
vardır.

Katastrofik Riskler ve Karmaşık
Sistemi Yönetmenin Zorluğu
Tek başına virüs salgını önemli bir problem
değildir! Esas problem; tek başına virüs
salgını olmayıp, esas problem mevcut
sisteme bir anda saldıran salgın ile birlikte
diğer katastrofik olayların ortaya çıkma
riskidir.

karmaşık sistem içerisinde beklenmedik bir
anda ortaya çıkan katastrofik olaya tipik bir
örnektir. Karmaşıklık sistem teorilerine göre
katastrofik sistemlerin dinamiğini modellemiş
olsak da henüz hiç kimse nerede ve ne zaman
deprem olacağını, gezegen üzerinde hangi
volkanın etkin hale geleceğini, bir salgın
hastalığın başlayıp başlamayacağını bilemez.
Bunların tamamı kaotik organizasyonel
düzene sahip karmaşık sistemin içinde
olup biten öngörülemez olaylardır. Fakat
katastrofik olayı üreten mekanizmaları
bilirsek onları kontrol altına almak mümkün
olabilecektir. Çünkü katastrofik olaylar
geri beslemeli sistemlerdir. En azından kriz
kontrolü sağlamanın bir yolunu bulmak
mümkün olabilecektir.
Salgın hastalıklar da ortaya çıktıktan sonra
artık sistemin bir parçası ya da bir alt sistem
olarak daha genel bir sistem içerisinde
varlığını sürdürmeye devam edebilir. Bu
bakımdan salgın hastalıkların ağ yapısının
karmaşıklığı daha düşüktür. Bu ağ yapısının
özelliklerini belirleyen fizikçiler salgın
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Kaotik organisayonel düzene sahip ve denge
civarında evrimsel yaşamını devam ettiren
bir karmaşık sistemin, içeriden veya dışarından,
lineer olamayan dinamiğini kontrol eden
parametrelerinin değiştirilmesi durumunda;
sistem mevcut dinamik denge durumundan
uzaklaşarak yeni bir denge durumuna doğru

Tek başına virüs
salgını önemli bir
problem değildir!
Esas problem;
tek başına virüs
salgını olmayıp,
esas problem
mevcut sisteme
bir anda saldıran
salgın ile birlikte
diğer katastrofik
olayların ortaya
çıkma riskidir.
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evrilir. Bu süreçte sistem yeniden reorganize olur.
Yeni kaotik düzenin evrimini ve gelecekteki yapısını
tahmin edemezseniz bile organizasyonel düzeni devam
eder. Fakat sistemin non-lineritesini dramatik ölçüde
değiştirdiğimizde ana sistemin kendisi de organizasyonel
düzenini sürdürecek şekilde adapte olamayıp farklı
katastrofik krizlere de girebilir.
İşte karmaşık sistemlere entegre olan virüs salgınları
toplumsal sistem üzerinde böyle bir etki yaratır. Virüs
salgını üstel yayılıma sahip pandemik hale gelir ve ortaya
çıkan baskı tüm sistemin organizasyonel düzenini tehdit
edecek boyuta ulaşırsa, toplumsal ve yaşamsal sistemin
organizasyonel düzeni hızla bozulur ve salgına karşı
yürütülen mücadele yalnız bir sağlık sorununu çözme
mücadelesinden çıkarak artık karmaşık bir sistemi
yönetme sorununa dönüşür. Bu durum bizi çözümü
güç (zor) bir problemle karşı karşıya bırakır. Şu an tüm
dünya katastrofik risklerle karşı karşıyadır. Salgın bir
katastrofik kriz olarak insanlığı “zor” problemlerle karşı
karşıya bırakmıştır.
Katastrofik riskler çok ciddiye alınmalıdır. Katastrofik
riskler basit stratejik risklerden farklıdır. Nadiren
gerçekleşen bu riskler stratejik risklerin üzerinde çok
yıkıcı etkilere yol açabilecek risklerdir. Salgın hastalıklar,
doğal afetler, büyük savaşlar, büyük ölçekli nükleer
kazalar, ciddi boyutlu iklim değişiklikleri, büyük ölçekli
terörist saldırılar veya ekonomik yıkımlara yol açan
küresel ekonomik krizler genellikle bu kategoride ele
alınır.
Bu zorluğun matematiksel açıdan bir anlamı var mıdır? Şimdi
buna biraz yakından bakalım. Matematiksel problemlerin
kolay ve zor oluşunu çözüm için ihtiyaç duyulan süreye göre
ikiye ayırırız. Bu problemler polinom yanda polinom olmayan
olacak şekilde sınıflandırılır. Polinom tipi problemlere P-tipi,
polinom olmayan türden olanlara ise NP-tipi problemler
deriz. Üstel yayılım (büyüme) problemleri NP-tipi sınıfından
problemlerdir [14].
P-tipi problemleri çözmek için duyulan süre çok kısa
olabilir. Fakat NP-tipi problemleri çözmek için ihtiyaç
duyulan süre çok büyük olabilir. Örneğin bazı fizik
problemleri ya da en basit anlamda bir şifre kırma
problemi için gereken süre insan yaşamından fazla
olabilir. Hatta bazı problemler için evrenin yaşından daha
fazla süreler gerekebilir.

45

ANALİZLER

Fakat görünen o ki salgın hastalık yayılmaya

Salgın ve ölümler hızlı bir şekilde artmaktadır.
Bu süreç çok iyi yönetilmelidir. En acil olanı
toplumun akıl ve ruh sağlığını da korumaktır.
Meseleye virüs yayılımı ve onun toplumsalyaşamsal karmaşık sistem üzerinde yarattığı
sorunlar açısından bakarsak; virüs yayılımı
pandemik-salgın karaktere ulaşmış, tüm
ekonomik, sağlık, yaşamsal her alanımızı
temsil eden dev bir karmaşık sistemde devasa
sorunlara yol açmıştır. Okullar tatil edilmiş, iş
yerleri kapatılmış, karantinalar başlamış, her
düzeyde sorunlar ve kilitlenmeler yaşanmaya
başlanmıştır.
Bu nedenle virüs salgını bir NP-tipi probleme
dönüşmüştür. Bunun nedeni burada problemin
çözümü için ihtiyaç duyulan sürenin artmış
olması değil, kısa süre içerisinde devreye
sokulması gereken hastane, solunum cihazı,
hekim, hemşire ve diğer lojistik desteklere
ihtiyacın artmasından kaynaklanmaktadır.
Öte yandan salgın toplumsal yaşamsal diğer
networklerin de işlevsiz hale gelmesine neden
olacağı için ortaya karmaşık sistemin yönetilmesi
gibi sorunların çıkmasıyla birlikte, virüs salgınını
çözmek bir NP problemini çözmek anlamına
gelmektedir.Eğer salgın dinamiğinin karrmaşıklık
derecesi yükselirse ortaya çıkardığı NP problemin
çözüm derecesi de o ölçüde artacaktır. Tüm
dünyada hükümetlerin salgını önleme noktasında
agresif tutumları bu gerçeği kavramış olmalarından
kaynaklıdır diye ümit ediyorum.
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devam ediyor. Eğer insanlık bu NP-tipi
problemleri çözemez ise sayısız katastrofik
riskler, arka arkaya gelen, gerçek katastrofik
krizlere dönüşebilir.

Katastrofik Krizler Hızlı ve
Doğru Yönetilmelidir
Bulaşıcılık ve yüksek öldürme riskiyle insanlığa
karşı dar bir zaman aralığında top çeviren
SARS-Cov2 tehlikesi İkinci Dünya Savaşı’ndan
sonra insanlığın karşı karşıya kaldığı en büyük
trajedi olup ardından birçok katastrofik krizi
tetikleme potansiyeline sahiptir. Şu anda bu
salgın ve ölümler hızlı bir şekilde artmaktadır.
Bu süreç çok iyi yönetilmelidir. En acil olanı
toplumun akıl ve ruh sağlığını da korumaktır.
Katastrofik bir etki olarak sisteme girmiş olan
salgın birçok NP probleme yol açmıştır. Salgın
süresinin uzaması kaynakların tükenmesi,
yönetimsel organizasyonda oluşan boşluklar ve
sistemde katastrofik krizlerin ortaya çıkmasına
ve tüm sistemin çökmesine yol açabilir.
Bunlara ek, beklenmeyen diğer doğal afetler
gibi katastrofik senaryolar salgın karşısında
yürütülen tüm mücadelenin iflas etmesine ve
daha derin sorunların ortaya çıkmasına yol
açabilir. İşte endişeyi artıran nedenler bunlardır.
Salgından kaynaklı olarak ortaya çıkacak
diğer riskler yeni NP problemlere yol açabilir.
Bu nedenle, acil olarak; klasik stratejilerin
terk edilerek özellikle su rezervleri, buğday,
hayvancılık, eğitim, sağlık hizmetleri, ordu
gibi kritik alanlarda en ivedi, en ciddi ve en
sürdürülebilir yeni stratejilerin oluşturulması
ve hayata geçirilmesi gerekir. Sadece salgın
hastalığın yayılımı, sağlık alanındaki ihtiyaçların
giderilmesi ve stratejilerin oluşturulmasına
odaklanmak diğer olası katastrofik risklerin
yaratacağı tahribatı görmeyi engelleyebilir.

Her Şey Kötüye Giderse ve
Yeni Dünya Düzeni
Ümit ederim ki virüs salgını aniden durur ve ümit
ederim ki tüm modelleri ve tahminleri yanıltır.
Bu güzel bir sürpriz olur. Bilimde başarılar kadar
yanıldığını fark etmek ve kavramak da mutluluk
vericidir. Eğer her şey iyiye giderse birkaç gün ya da
hafta sonra işimizin başına döneriz. Derslerimize ve
bilimsel çalışmalarımıza kaldığımız yerden başlarız.
Fakat eğer her şey kötüye giderse; bu durumda
bilime ve öz değerlerimize olan inancımızı
kaybetmemeliyiz. Varlığımızın, sevdiklerimizin
değerini aklımızda kalbimizde tutmalıyız. Böyle
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zamanlarda toplumların, biyolojik geçmişi,
maneviyatı, kültürel ve tarihsel derinliği ve birlikteliği
çok anlamlı hale gelir. Bu bakımdan Türk toplumunu
diğer toplumlardan ayıran kendine has özellikleri
vardır.
İlk olarak Türk toplumu temizliğe çok önem verir.
Bu kültürel özellik salgına karşı en temel savunma
biçimidir. İkinci olarak; Türkiye virüs ve bakteri sayısı
ve kültürel çeşitliliği açısından çok büyük zenginliğe
sahiptir. Bu doğal çeşitlilik ve genetik zenginlik virüse
karşı doğal bir bariyer oluşturmaktadır. Dünyada
pek çok salgın yaşanmıştır. Bu salgın dönemlerinde
Türkler bu salgınlardan çok fazla etkilenmemiştir.
Bu doğal rezervler bu virüs salgınını kolaylıkla
atlatabileceğimiz noktasında güven vericidir.
Bu olumlu noktalarımız nedeniyle bu süreci
kontrollü olarak atlatabileceğimize inanıyorum.
Peki ya diğer türlü olursa! Yani salgın yeni
katastrofik risklere yol açar ve süreç yeni bir
dünya düzenine evrilirse? İşte bu noktada
virüs salgınının yaratabileceği olası katastrofik
riskleri hızlı ve doğru bir şekilde yöneten
ülkeler olası yeni dünya düzeninde söz sahibi
olmayı başarabilirler.

Karmaşık Sistemler Teorisi ve
Araştırmanın Önemi
Yaşanan salgın bilimin önemini bir kez daha
ortaya koymuştur. Bu trajik salgında gördük
ki; hekimler, cerrahlar, hemşire ve diğer
sağlık çalışanları bilinen ve bilenmeyen tüm
hastalıklara karşı, hastalara yanıt verebilmek
için çok önemli görevler üstlendiler.
Mikrobiyologlar virüsün kimlik kartları üzerine
çalıştılar. Genetikçiler bu türlerin genetik
kodlarına kadar girdiler. Hükümetler harekete
geçti. Salgına karşı önleyici tedbirler alındı.
Karantinalar uygulandı. Bilim kurulları, emniyet
görevlileri, eğitimciler, eczacılar, fırıncılar,
dükkanlar, gazeteciler... toplumda herkes
seferber oldu. Herkes bu süreçte toplumsal
görev ve sorumluluğunu bilerek üstlendi ve
salgın dalgasının önünde bir bariyer oluşturdu.
Tüm dünyada bu böyle oldu. Tüm dünya salgına
karşı kararlı bir mücadele veriyor.
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Türkler dayanışmacı,
duygusal ve yardımsever
bir millettir. Bu salgın
hastalığa karşı verilen
mücadelede sakin,
sorumlu ve aklıselim
davranarak, paniğe,
korkuya kapılmadan
mücadele edebilecek
potansiyele sahiptir.
İnsanlık tarihine baktığımızda pek çok salgın
hastalığın yaşanmış olduğunu görürüz. Salgınlar
katastrofik krizler olarak gelip toplumsal yaşamı
paramparça etmişlerdir. Her salgın dalgasında
milyonlarca insan yaşamını kaybetmiştir.
Fakat bilim, insanlığın bu katastrofik trajedileri
ortadan kaldırma veya onu kontrol edilebilir
seviyede tutabilmek için çok önemli başarılar
sunmuştur insanlığa. Kuduz aşısı, verem aşışı,
çiçek aşısı, bunlar bilimin önemli başarılarıdır.
Tam bu noktada temel bilimlerin önemi bir kez
daha ortaya çıkmaktadır. Temel bilim olmadan
yaşadığımız bu çağda hayatı anlamanın da
yıldızların haritasını ortaya çıkartmanın da pek
bir önemi yoktur. Temel bilimciler en temel
düzeyde bilim ve teknolojinin işçiliğini yaparlar.
Fizik dünyanın nasıl çalıştığını ortaya koyarlar.
Fakat temel bilimlerin de klasik dar gelenekçi
bakış açıları vardır. Deneye ve deneyle tutarlı
teorik aksiyomlar üzerine kurulu bilimlerin böyle
olması da kaçınılmazdır. Fakat kuantum fiziği
nasıl ki klasik fiziğin açıklamayı başaramadığı
olayları açıklayan bir fizik teorisi olarak yerini
aldıysa, özel görelilik nasıl ki uzay ve zaman
konusundaki bildiklerimiz ters yüz ettiyse işte
kaos teorisi de doğrusal olmayan ve kendine has
düzenler üretebilen bir evrende yaşadığımızı
ortaya koymuştur.
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Doğrusal olmayan dinamik veya doğrusal
olmaya
etkileşimler
içeren
sistemlerin
karmaşık sistemler oluşturacağını ya da
tersinden söylersek doğadaki tüm sistemlerin
doğrusal olmayan etkileşimler içeriyor
olması, kendinden organize sistemler olması,
belleğe, geri beslemeye, kolektif davranışa,
senkronizasyona, organizasyonel düzene
sahip olması, beklenmedik yeni kolektif
olaylar üretebilmesi bu sistemlere bakışımızı
değiştirmemiz gerektiğini ifade etmektedir.
Doğrusal olmayan dinamik veya doğrusal
olmaya etkileşimler içeren sistemlerin karmaşık
sistemler oluşturacağını ya da tersinden
söylersek doğadaki tüm sistemlerin doğrusal
olmayan etkileşimler içeriyor olması, kendinden
organize sistemler olması, belleğe, geri
beslemeye, kolektif davranışa, senkronizasyona, organizasyonel düzene sahip olması,
beklenmedik yeni kolektif olaylar üretebilmesi
bu sistemlere bakışımızı değiştirmemiz
gerektiğini ifade etmektedir.
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Örneğin epilepsiyi modellemek için sistem teorisi
bilmek gerektiğini, ekolojik sistemleri, böcek veya
diğer hayvan türlerinin çeşitliliğini, davranışını
modellemek için karmaşık sistem teorisi ve araçlarını
kullanmak
gerektiğini,
ekonomik
sistemlerin dinamiği ve düzenini kaos teorisi
olmadan ve karmaşıklık araçlarına başvurmadan
modelleyemeyeceğimizi biliyoruz.
Virüs salgınlarının dinamiğini anlamanın, ya da
örneğin terör saldırılarını modellemenin, işgaller
ve göç hareketlerini anlamanın, siyasal yaşamda
politik oyunların kurulmasının altındaki dinamiğİ
anlamanın, dünyanın politik gidişatını tahmin
etmenin, gelir dağılımını modellemenin, tahmin
algoritma ve senaryolarını üretmenin, deniz
kenarlarındaki kıyıların girintisini çıkıntısını
modellemenin, etkileşen sistemlerin evrimini ve
dinamiğini anlamanın, beyin ve diğer canlı
sistemleri modellemenin, kaos ve karmaşıklık
teorisi
olmadan
yapılamayacağı
artık
anlaşılmıştır.
Karmaşıklık teorileri henüz gelişmekte bir alan
olmakla birlikte indirgenmiş parçalarla uğraşmak
yerine bir bütünün yani sistemin tamamına
bakarak olay ve olguları anlamamızı sağlar.
Kamaşıklık bilimi yeni fiziktir. Bu alan diğer tüm
alanların teori ve kavramsal araçlarının
buluştuğu fiziktir. İşte bu nedenledir ki
karmaşık sistemler üzerine çalışmalar çok
önemlidir. Tüm dünyada karmaşık sistemler
araştırma merkezleri kurulmaktadır. Bu alanın
geliştirilmesi ve desteklenmesi büyük önem
taşımaktadır.

Son yaşanan virüs salgını bu tür araştırma
enstitülerinin önemini bir kez daha ortaya
koymuştur.

Bu virüs dalgasını yeneceğiz.
Ümit ederim sevdiklerimiz ile birlikte
başaracağız.
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TARİHTE
SALGIN
HASTALIKLAR
Yazar: Prof. Dr. Muharrem KESİK

Tarihte insan kaybına neden olan en büyük faktörün ardı arkası kesilmeyen savaşlar olduğu
bir gerçektir. Ancak eski devirlerde henüz çaresi bulunamamış bulaşıcı hastalıklar, yangın,
sel baskını ve deprem gibi doğal afetler de bu
kayıpların artmasında etkili olmuştur.

Salgın hastalıklar,
insanlığın tarihi boyunca maruz kaldığı
en korkunç doğal afetlerin başında
gelmiştir. Kitlesel ölümlere sebebiyet
veren, en fazla tahribat yapan salgın
hastalıkların başında veba
ve kolera geliyor.

Hastalık yapıcı herhangi bir mikroorganizmanın insan vücuduna girip burada yerleşmesi ve çoğalmasına bulaşma/enfeksiyon, bunun
sonucu çıkan hastalığa da bulaşıcı hastalık adı
verilmektedir. Bulaşıcı hastalıkların coğrafya,
iklim, sosyo-ekonomik koşullar, toplumların kültür düzeyi ve temizlik alışkanlıkları
ile doğrudan ilişkileri bulunmaktadır. Bulaşıcı hastalıklar zaman zaman salgın haline
dönüşerek toplum sağlığını ciddi düzeyde tehlikeye düşürebilmişlerdir. Bir hastalığın belli
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bir zaman aralığında çok sayıda görülmesi
durumuna salgın/epidemi, kıta ya da kıtaları
etkileyen salgınlara dönüşmesi durumuna da
pandemi adı verilmektedir. Salgın hastalıklar,
bugün olduğu gibi tarihte de toplumların başına büyük dertler açmışlardır. İşte çoğu zaman salgın olarak yayılan, öldürücü, ateşli ve
bulaşıcı hastalıklardan en önemlisi, Avrupa’da
plague, Black Death (Kara Ölüm), peste, pestis; bizde ise “kıran”, “taun” adlarıyla bilinen
“veba” hastalığı olmuştur. Bu hastalık, özellikle

Sebebinin bilinmediği çağlarda veba gibi salgın hastalıklar birbirinden farklı görüşlerle
açıklanmaya çalışılmış, önlemleri konusunda
maddi-manevi birtakım yollara başvurulmuş,
bazı önlemler alınmaya gayret edilmiştir. Birtakım geri kalmış topluluklarda salgın hastalıklar, kötü ruhların etkisine bağlanmış, bu ruhların ancak din adamları tarafından kovulabileceğine inanıldığından, din adamları hekimlik
görevini de yürütmüşlerdi. Bu düşünce zaman
içinde Allah’ın günahkâr insanları topluca veya
tek tek cezalandırması inancına dönüşmüştü.
Bu anlayışın orta çağlarda bile etkisini kaybetmediği görülmektedir. Doğu dünyasında da
Vebadan korunmak ve tedavi etmek amacıyla maddi-manevi birçok tedbir alınmıştı. Bu
kapsamda bazı ilaçlar denenmiş, tılsım açmak,
şeytanı kırmak, tütsü vermek, muska yapmak
vb. gibi batıl yöntemler de kullanılmıştı.
Nihayet 14. yüzyıldan itibaren karantina ve
tecrit gibi son derece etkili yöntemlere başvurulmuştu. Oysaki İslâm dünyasında 7. asırda
karantina yönteminin uygulanmakta olduğunu
Hz. Peygamberin hadisinden anlıyoruz. Hz. Muhammed (SAV.), vebanın çıktığı yere gitmeyi ve

vebanın yaşandığı yerden çıkmayı yasaklamıştı.
Sonraki dönemlerde karantina uygulamaları
giderek yaygınlaşmış ve örgütlenmiştir. Bu
büyük afetin tarihte meydana getirdiği etkiler
demografik, sosyal ve ekonomik olmak üzere
üç başlıkta toplanabilir. Veba, yaptığı epidemi
ve pandemilerle milyonlarca insanın ölümüne
neden olmuştur. Veba, bu demografik sonuç
bakımından dünya nüfusunun büyük ölçüde
azalmasına neden olmuştur. Ekonomik olarak da ticaret hayatını kesintiye uğratmış, iş ve
çalışma hayatını durma noktasına getirmiş ve
ayrıca tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin azalmasına neden olmuştur. Bu yüzden de fiyatlar yükselmiş ve halkın alım gücü düşmüştür.
Hastalık sosyal etki ve sonuçları bakımından
ise insan göçlerine sebep olmuştur. Şehirlerin
yerlerinin değişmesine yol açmıştır.
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insanların topluluklar halinde yoğun bir şekilde yaşadığı, temizlik (hijyen) koşullarına dikkat etmeyen, sosyo-ekonomik düzeyi düşük
ülkelerde, endemik (yöreye özgü) durumda
bulunur. Gemiler, kargolar ve diğer ulaşım
araçlarıyla başka ülkelere de geçebilir.

M.Ö. 2000’li yıllarda yazılan Gılgamış
destanında veba hastalığından söz edilmektedir. Hitit Kralı II. Murşili (MÖ. 13211295) döneminde Anadolu’da ortaya çıkan
veba salgını tüm ülkeyi etkisi altına almıştı.
Homeros’un İlyada adlı eserinde Helen dünyasında salgın hastalıklar konusunda bazı
bilgiler bulunmaktadır. Salgının tanrı Apollon’un öfkesine bağlanması insanların salgın
hastalıkların nedeni hakkında kesin bir bilgiye
sahip olmadıklarını göstermektedir.
Tarihte yaşanan en önemli salgınlardan biri

Salgın olarak yayılan, öldürücü, ateşli ve
bulaşıcı hastalıklardan en önemlisi, Avrupa’da
plague, Black Death (Kara Ölüm), peste,
pestis; bizde ise “kıran”, “taun” adlarıyla
bilinen “veba” hastalığı olmuştur.
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Atina ve Sparta ile müttefiklerinin arasında
meydana gelen Peloponnesos Savaşı (MÖ.
431-404) esnasında Atina’da ortaya çıkan salgındır. Salgının savaşın gidişatını etkilediği
Atina’nın siyasi, askeri, sosyo-ekonomik ve
demografik yapısına zarar verdiği iddia edilmiştir. Salgının Etiyopya kökenli olduğu; Mısır,
Libya ve Pers toprakları üzerinden Hellas’a
yani Yunan topraklarına ulaştığı kaydedilmiştir. Salgın, Ege dünyasında ilk olarak Lemnos
adasında görülmüş olmakla birlikte burada
Atina ile karşılaştırıldığında etkisi daha az olmuştur.
Roma İmparatorluğu döneminde ortaya çıkan
Antoninus Vebası geniş bir alanı etkilemesi
bakımından bilinen ilk pandemi vakalarından
biridir. Atina Salgını’ndan sonra Batı dünyasında bir süre tarihi kaynaklara yansıyacak ölçüde büyük bir salgın olmamıştır. Buna
karşın MS. 100 civarında başlayarak Akdeniz’in
güneyinde ve Asya’da veba salgınları ortaya
çıkmıştı.

MS. 155 yılında Arabistan’da, MS. 160’da Çin’de
veba salgını görülmüştür. Roma İmparatoru
Marcus Aurelius Antoninus döneminde, ortak
İmparator Lucius Verus, Perslerle yapılacak
olan savaşı yönetmek için Roma ordularının
komutasını alarak doğuya doğru gitmişti. MS.
162 yılında başlayan Pers seferi sonrasında Lucius Verus’un doğudan taşınan veba nedeniyle
öldüğü kabul edilmektedir. Etiyopya’da patlak
verdiği anlaşılan bu salgının, Nisibis (Mardin/
Nusaybin)’de Roma ordularına sıçramış olabileceği düşünülmektedir.
Perslerle yaptığı savaşlardan başarıyla dönen
Lucius Verus komutasındaki ordu, hastalığı önce
Anadolu’ya, sonra Yunanistan’a ve son olarak
Roma’ya kadar yaymıştı. Roma’da MS. 154161 yılları arasında çeşitli dönemlerde kıtlığın
meydana gelmesi, Tiber Nehri’nin taşması
gibi insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen
olaylar vebanın ölümcül etkisinin artmasına
neden olmuştu. Roma ordusu, hastalık nedeniyle gücünü ve sayısal üstünlüğünü yitirmişti. Germen kabileleri ile olan (MS. 172-MS. 180)
savaşlarının sürdürülmesi için alınan ekonomik
önlemler salgının neden olduğu can kayıplarını
artırmıştı. Hastalık, Pers sınırından Batı’da
Ren ve Galya’ya kadar Roma İmparatorluğu’nda geniş bir coğrafyaya yayılmış, yerel
nüfusun büyük bölümünü yok etmişti. Özellikle İtalya’ya büyük zarar veren hastalığın
“yıkıntılar ve ormanlar” dışında geriye bir şey
bırakmadığından söz edilmektedir.
Roma İmparatorluğu döneminde Kıbrıs
Adası’nda 250-266 yılları arasında görülen
salgın hastalık Doğu Akdeniz havzasını
etkilemişti. Doğu Roma İmparatoru I. Justinianus döneminde (527565), 544 yılında Akdeniz sahilleri
ile Ortadoğu’da çıkan büyük bir
veba salgını Anadolu’ya doğru
yayılmış, pek çok kişinin hayatını
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yitirmesine neden olmuştu. Salgının etkisiyle
insanlar duygu patlaması yaşamış, aklını oynatmış, birbirlerine saldırmışlar, dağlara çıkanlar ve
ayrıca intihar edenler olmuştu. Salgın, Mısır, Libya, Filistin, Arabistan, Afrika’nın diğer kısımları
ile Anadolu coğrafyalarını etkilemiş ve Anadolu
üzerinden İran coğrafyasına da sıçramıştı. Justinianus Vebası olarak tarihe geçen bu salgında,
İstanbul’da bir günde 16.000 kişi ölmüştü.
Yine aynı hükümdar döneminde 550 yılında
yaşanan bir kıtlığın ardından veba salgını meydana gelmiş sonrasında sığırlarda “sığır vebası”
denilen salgın yaşanmıştı. Hayvanları etkileyen
bu salgın da iki yıl sürmüştü. İmparator Mavrikius (582-602) döneminde 599 yılında İstanbul,
Anadolu ve bütün Asya’da hıyarcıklı ve tümörlü
veba salgını meydana geldi. Bu salgında İstanbul’da 3.180.000 kişi hayatından oldu. Şehrin
patriği de bu salgında yaşamını yitirdi. Bu olayı
713 yılında yaşanan bir başka hıyarcıklı veba
takip etti.

705 yılında ortaya çıkan ve
Anadolu’yu da içine alan büyük
salgında ise bir kaynak yazarına
göre dünya nüfusunun
üçte biri yok olmuştu.

713 ve 725 ve 745 yıllarında ise yine hıyarcıklı
veba salgınları yaşandı. Sonuncu olayda toplam
400.000 kişi hayatını kaybetti. Ihşidîler zamanında (935-969) Mısır’da 940 yılında veba
salgını ortaya çıkmıştı. Bağdat’ta ise 940 ve
941’de kıtlığın ardından veba salgını ortaya çıkmış, hastalık 957 yılında yeniden can kayıplarına neden olmuştu. Anadolu’da Selçukluların
hüküm sürdüğü dönemde (1078-1308) de çok
sayıda veba salgını yaşanmıştı. Bu salgınların
en kayda değer olanları 1078, 1092/93, 1141,
1152, 1154, 1180, 1221, 1243/44, 1257, 1258/59 yıllarında görüldü.
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Avrupa ve Yakındoğu’da iyi bilinen bir
hastalık da çiçek hastalığıdır. VI. yüzyılın
sonlarına doğru Arabistan’da patlak veren hastalık Avrupa’ya sıçramış,
570 yılında İtalya ve Fransa’da, 581’de
Tours’da görülmüştür. Haçlı Seferleri
döneminde hastalık veba gibi geniş
alanları etkileyebileceği uygun bir ortam
bulmuştu. Filistin’den dönen hacılar,
askerler veya tüccarlar hastalığın yayılmasına neden olmuşlardı. Çiçek aşısı
bulununcaya kadar Ortaçağ’da ve sonraki yüzyıllarda bu hastalık büyük can
kayıplarına neden olmuştu.
Bu yüzyıl, “Kolera Yüzyılı” olarak adlandırılmıştır. Kolera 19. yüzyılda Asya, Afrika, Avrupa, Amerika’yı ve hemen hemen
bütün dünyayı kasıp kavurmuş insanları
kırıp geçirmiştir. Asya Kolerası denilen ve
Hindistan’da ortaya çıkarak çeşitli vasıtalarla
bütün dünyaya yayılmış olan bu salgın felaketi Bombay’dan G. Çin’e kadar çok geniş bir
coğrafyada oldukça sık rastlanan bulaşıcı bir
hastalıktır. 19. yüzyılın başlarına kadar Hindistan’ın Ganj Nehri kıyılarında ve özellikle de
Bengal Eyaleti’nde mevcut iken yüzyılın ilk
çeyreğinde Hindistan dışına çıkmış epidemi
ve pandemilere sebebiyet vermiştir. En iyi
bilinen Kolera pandemileri 1817, 1829, 1852,
1881 ve 1899 pandemileridir.

19. yüzyılın başlarında veba
salgınlarının yerini vebadan
daha tehlikeli olarak
tanımlanan ve vebaya göre
hızlı yayılarak
daha da öldürücü olan
bir başka
bulaşıcı hastalık olan
kolera almıştır.
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COVID-19
Yazar: Doç. Dr. Seher ER

HEM MELEK HEM DE SİSTEM Mİ?
HEM BULGU HEM DE YORUM MU?
HEM PARÇA HEM DE DALGA MI?
HEM MADDE HEM DE MANA MI?
Bu yazı son günlerde okuduğum bilimsel
kitapların, izlediğim bilimsel videoların, gözlemlediğim olayların, birkaç haftadır uykularımı kaçıran bir çıkış yolu olmalı konusundaki düşüncelerimin, insanlık durumumun bir
yansımasıdır…
Korona şu an hepimizin anlam alanında birinci sırada bulunuyor. Davamız kornayı anlamak,
Korona nedir? Önce anlamalıyız. Sonra Korona ile nasıl mücadele edebiliriz? Bütünsel
olarak düşünmeliyiz. Çözüm konusunda hepimiz sorumluyuz. Korona tüm bilim alanlarının
sorumluluğunda.
Son dönemlerde, bilim alanında bütünsellik,
dolanıklık gibi kavramlar çok yoğun bir biçimde
kullanılıyor. Beynin işleyişinin evrenin işleyişine
benzediği tekrarlanıyor. Holografik beyinden,
holografik evrenden söz ediliyor... Parçacığın
dalgaya, dalganın parçacığa dönüştüğü
söyleniyor... Titreşim, Enerji kavramları çok
yoğun bir biçimde dillendiriliyor…

de Koronanın insanlığa yeni bir çağın bilgisini
ilettiğini anlıyoruz. Sosyologlar hem Modern
Çağın sonunun geldiğini açıklıyorlar. Hem de
Yeni Çağın adını henüz koymanın erken olduğunu söylüyorlar. İnsanın çare arayışına katkı
sağlayabilme amacıyla bilim alanındaki kimi
değişimleri hatırlamalıyız.

Fizik Alanında Kuantum Fiziği,
Geometri Alanında Fraktal Geometri,
Mantık Alanında Bulanık Mantık
Matematik Alanında Kaos
Determinizm Yerine İndeterminizm
İlerlemeci Yaklaşım Yerine An vb.
Diğer yandan Koronavirüs salgını her alanda köklü değişikliklere neden olmaktadır.
Tüm dünyada yer alan uygulamalar medya
aracılığıyla gözler önüne serilmektedir. Modern
insan elini nasıl yıkaması gerektiğini yeni
öğreniyor. Klozet kullanımı konusunda yine
yeni bilgilenmeler söz konusu. Şu anda yapay
zekalar, büyük veriler, zenginlikler nerede,
hangi bağlamda insana hizmet etmekte, anlamakta zorluk çekiyoruz.

Koronavirüs insanlığa hem “ölümü” getiriyor hem de “ölüm gerçeğinin” tekrar tekrar
düşünülmesine neden oluyor. Koronanın hem
insanı bugüne kadar yaptığı rutin her şeyinden
vazgeçiren bir olgu olduğunu görüyoruz. Hem
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Diğer yandan Koronavirüs salgını her alanda köklü değişikliklere neden olmaktadır.
Tüm dünyada yer alan uygulamalar medya
aracılığıyla gözler önüne serilmektedir. Modern insan elini nasıl yıkaması gerektiğini yeni öğreniyor. Klozet kullanımı konusunda yine yeni
bilgilenmeler söz konusu. Şu anda yapay zekalar, büyük veriler, zenginlikler nerede, hangi
bağlamda insana hizmet etmekte, anlamakta
zorluk çekiyoruz.
Hem bir kaos, bir bulanıklık, bir belirsizlik insanı şaşkına çevirmiş durumda. Hem de her
şeye şahit oluyoruz; perdeler açıldı, gözlerimiz
daha net görüyor. Her şey değişiyor. Selamlaşma biçimlerimiz değişti; kimimiz gönül selamı
veriyoruz, kimimiz iki elini göğüs seviyesine
kavuşturup öne eğilerek selamını değiştirerek
veriyor. Kimimiz dirsek selamını tercih etmekteyiz. Kimimiz ise sol ayak selamı vermekteyiz.
Kimimiz yine alışkanlıklarımızdan vazgeçemiyoruz. Kimimiz ise öneriler doğrultusunda
uzaktan selamlaşmayı tercih ediyoruz. En güzel
selamlaşma biçimlerini bulmak için uğraşıp
duruyoruz. Sanki insanlık çocukluk dönemine
geri döndü. Sil baştan gündelik yaşantıdan,
eğitim yaşantısına, iş yaşantısından, toplumsal
yaşantıya vb. köklü değişiklikler söz konusu.
Her zaman düşünmeden yaptığımız hareketleri
düşünmeye kalktığımızda nasıl bocaladığımızı
görüyoruz. Elimizi, ayağımızı, gözümüzü kulağımızı yeni tanır olduk. Ya da yeni farkına
vardık.
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İbni Sina’nın belirttiği gibi sanki
insanlık birdenbire duyusal,
düşünsel, kavrayışsal bir yetenek
kazandı. Sıra bu yeteneği bütünsel
olarak kullanma bilincine
erişmekte.
İnsanlar tek bir kalp ve tek bir zihin gibi gerçeği
kabule açık hale gelmiştir. İnsan Öz’üne dönmüştür. Bugüne kadar inandığı, savunduğu
söylemlerinde kullandığı birçok şeyden
vazgeçmesi gerektiğini görmekte, bu durum
bir direnç göstermesine de neden olmaktadır.
Savunduğu hayatını vakfettiği her şeyi altüst oldu. “RNA, protein, yağ” içeren bir virüs
nedeniyle. Kim özne kim nesne tartışmasında sonuç çok açık, herkes özne konumunda
yerini aldı. Her insan dünyanın her yerinden
yaşantısını anlatıyor, tek davası ulaşabildiği
herkesi “Uyandırmak.” İnsan, “Can”ı korumanın
“Canları” korumak olduğunu idrak etti. Kâinatı,
insanı yeniden gerçekliğiyle okumaya başladı.
Tüm donanımına karşın İnsan Acizliğini kavradı. Mevlana’nın belirttiği gibi (Fi Hi Ma Fih),
içine derinliklerine döndü. Kendini bildi. Gönül
gözüyle gördü. Zorunda kaldı, yaşadı. Bildi…Bu
nedenle samimi oldu.
İnsan kendisi dışında, içinde bulunduğu toplum
dışında farklı toplumları gördü. Aynı mücadeleyi onların da verdiğine şahit oldu. Geçişler
yaşanıyor, aklın yerini vicdanı ve aklı birlikte
aldı. Anlık kararların alınması ve hep birlikte

Durumu anlamakta zorlanıyoruz. Mantıklardaki bulanıklık devam ediyor. Ancak insanlığımız
çok net. İçinde bulunduğumuz sistem değişiyor. Modern eğitim sisteminin değişmesinin
yanı sıra, modern çalışma sistemi de değişiyor.
Belirtilen nedenlerden dolayı uykularımı
kaçıran soru ise modern tedavi yönteminin
de yerini yeni yöntemler mi almalı? Ancak şu
an bu konuyu düşünecek açık bir zihne sahip
değiliz gibi görünüyor. Vazgeçemediğimiz,
ömrümüzü verdiğimiz bilgilerimizi sorgulamalı mıyız? Bir bebeğin annesinin göğsüne
yapışması gibi yapışmış durumdayız. Güvenlik
alanımızın elimizden alınmasını istemiyoruz.
Uykularımın kaçtığı bu günlerde acaba tanımlarımızı mı değiştirmemiz gerekiyor diye
düşünmeden edemiyorum. Bir virüse taç
anlamını veren zihin, farkına varmadan bu
virüsün yayılmasına katkı mı sağlıyor, diye
soruyorum kendi kendime. Yüzlerce-binlerce
“Ölüm” karşısında insanlık şölenler yapıyor.
Mevlana’nın belirttiği gibi “Ölüm günüm düğün
günüm” derecesinde eylemlerde bulunuluyor.

Her alanda köklü
Her insan
bir değişiklik
dünyanın her yerinden
söz konuyaşantısını anlatıyor, tek
su. Sağlık
davası ulaşabildiği herkesi
alanında
“Uyandırmak.” İnsan, “Can”ı
çalışanlar
korumanın “Canları”
da çaresizler.
korumak olduğunu
Çok büyük
idrak etti.
emekler harcamaktalar, en
büyük fedakarlıkları
bu alanda çalışanlar yapmaktalar ancak yine
de içim içimi kemiriyor.Tıbbın bakış açısını
değiştirmesinin vakti geldi mi? Bilmiyorum,
bir çözüm nasıl bulunabilir, sorusu da yine
yoğun düşündüğüm sorular arasında. Sanki
çözüm dilimizin ucunda söylenmeyi bekliyor
gibi!
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eş zamanlı paylaşılması söz konusu. Tüm dünyada bütünsel olarak toplanılan mekanların
boşalması, eve dönüş söz konusu. Eğitimde
E-eğitim, çalışma yaşantısında E-işe toptan
zorunlu bir geçiş yaşanıyor.

Bakışımızı bir “an” değiştirebilsek, fizik alanında (Kuantum fizikçileri) çalışan bilim insanları
işin içine dahil olsalar, Mantık (Bulanık Mantıkçılar) alanındaki bilim insanları da ellerini
taşın altına koysalar. Geometrik artışlardan
söz ediliyor, Geometri alanındaki bilim insanları da (Fraktal Geometriciler) bu konuya
dahil olsalar, iletişimciler de (Pozitif iletişimciler) bu konuda destek olabilseler. Bütüncül
bir düşünce üretebilsek, sanki çözülecek, dilimizin ucundan dökülecek gibi geliyor. Sağlık
çalışanlarının emeklerine bütüncül bir destek
gerekiyor gibi gözüküyor.

Tüm konuşmalar şu yönde birleşiyor: Virüsü
tanımıyoruz. Tanımadan teşhis koymaktayız.
Tedavi etmekteyiz. Hatırlayalım, çok taze, zihinlerimizde canlandırabiliriz. Yaşlılar ile ilgili
söylemler, düşünmeden tüm ülkelere yayıldı.
Kimi ülkeler tedavi önceliğini daha az yaş alanlara verdiler, kimi ülkeler sürü bağışıklığından
söz ettiler, kimi ülkeler birbirini tekrarlayıp
durdular. Biz de başlangıçta yaşlılar ile ilgili
söylemlerimizde bu hatalı tekrara düştük. Ancak sonra farkına vardık. İki haftadır yaşlılar
ile ilgili söylemlerimizi değiştirmek için azami
gayret gösteriyoruz.
Yine soruyorum, haykırıyorum!... Modern tıbbın
bakış açısını değiştirmesinin vakti gelmedi mi?
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Fiziksel Mesafeyi
Arttırıp Dijital
Mesafeyi Azaltarak

COVID-19’dan
Korunalım ve
Sağlıklı Kalalım
Yazar: Prof. Dr. Sevinç GÜLSEÇEN

Küçük ama sıcacık yuvamızda koskoca “dünya”yı
masamızdaki ya da dizimizdeki bilgisayarımıza veya
elimizdeki akıllı telefona “getirebilmek” ne büyük bir
mutluluk! Bunu yıllardan beri elbette yapmaktaydık
ama kıymetini bugünlerde çok daha iyi anladık.
Sadece insanlarla değil, birtakım araç ve eşyalarla da
aramızdaki fiziksel mesafeyi arttırmamıza sebep olan
Yeni Koronavirüs (COVID-19) salgınını, insan ölümlerine
sebep olan ve neredeyse tüm dünyayı tehdit eden, son
zamanların en kötü sağlık krizi olarak yaşamaktayız.
Bu kriz bazı konu ve kavramların yeniden gündeme
gelmesine ve tartışılmasına neden olmuştur: uzaktan
eğitim, dijital öğrenme, sanal sınıf, evden alışveriş,
esnek iş, “bilgi salgını” (infodemic) gibi.
Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre Yeni Koronavirüs
(COVID-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının
sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes
darlığı) ile gelişen ve bir grup hastada yapılan araştırmalar
sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür.
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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 Türkiye de dahil olmak üzere
diğer dünya ülkelerine yayılmıştır. Coronavirüsler
(CoV), hayvanlarda veya insanlarda hastalığa
neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir.
İnsanlarda, birkaç koronavirüsün soğuk
algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu
(MERS-CoV) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu
(SARS-CoV) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar
solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu
bilinmektedir (Web-1).

Hiç şüphesiz sağda yer alan mesajları ve
benzerlerini son günlerde hepimiz almışızdır:

“Koronavirüs salgını nedeniyle kendinizin
ve çevrenizdekilerin sağlığını gözetmek
amacıyla bankacılık işlemlerinizde
7gün/24 saat kullanabileceğiniz ........
gibi şube dışı kanallarımızı önelikli olarak
tercih etmenizi önemle rica eder, sağlıklı
günler dileriz”.
“Toplum sağlımızın korunması ile
ilgili tedbirler kapsamında, bankacılık
işlemlerinizi şubelerimize gelmek
zorunda kalmadan dijital ortam
üzerinden hizmet veren imkanlarımızla
gerçekleştirebilirsiniz.”
“Dünya genelinde toplum sağlığını
ilgilendiren son gelişmeler nedeniyle
işlemleriniz için mobil ve web Online
İşlem Merkezimizi kullanmanızı öneririz.”
“Koronavirüs tedbirleri doğrultusunda
26/03/2020 günü itibariyle ..........
büyükşehir belediyesi toplu taşıma
araçlarına nakit biniş uygulaması sona
erecektir. Toplu taşıma ücretleri ....kart,
telefon uygulaması, temassız kredi ve
bankomat kartları ile yapılacaktır”
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Birleşmiş Milletler
verilerine göre okulların ve
üniversitelerin
kapanmasından
dünyada 770 milyondan
fazla öğrenci etkilenecektir.
Bu mesajlarda yer alan “şube dışı kanallar”
ve “mobil ve web Online İşlem Merkezi”
dijital ortamlara, başka bir ifade ile Bilgi
ve İletişim Teknolojilerini (BİT) kullanarak
erişebileceğimiz
elektronik
ortamlara
işaret etmektedir. Aslında öteden beri, BİT
ile ilgili elektronik uygulamaların (dijital
uygulamalar) – elektronik bankacılık,
elektronik ticaret, sosyal medya kullanımı,
uzaktan eğitim, uzaktan iş vb. kullanımını
yaygınlaştırmanın hedefi Sütçü ve Aytekin
(2018)’in de vurguladığı gibi bireylerin
refahını sağlamaktır çünkü demokratik
ülkelerin yasaları bireyin refahını esas
alacak şekilde düzenlenmiştir. COVID-19
salgınının ortaya çıkmasından bu yana ise
BİT uygulamalarının evden kullanımı, olası
enfekte bireylerle temas etmemek adına
fiziksel mesafeyi mümkün olduğu kadar
arttırarak (sosyal izolasyon), doğrudan
bireylerin sağlığını koruması ile ilişkilidir. Tam

da bu noktada dijital uygulamalara erişimi
kolaylaştıracak kullanıcı arabirimlerinin
(user interface) erişilebilirliği (accessibility)
ve kullanılabilirliği (usability) gündeme
gelmektedir.
Bunlar gözardı edildiğinde, dijital uygulama
ne kadar mükemmel olursa olsun, kullanıcı
ile başarılı bir şekilde “buluşamaz”. Bu da
kullanıcıda memnuniyetsizlik, hata yapma
korkusu ve isteksizlik yaratacaktır. Zaten
günümüz insanının en büyük korkusu,
teknolojiye bağlılığın gittikçe artması
sonucunda
hakimiyetin
teknolojiye
geçmesi gerçeği ile yüzyüze kalmak. Oysa
erişilebilirlik ve kullanılabilirlik konularını
kapsayan İnsan Bilgisayar Etkileşimi (İBE)
(Human Computer Interaction (HCI))
alanındaki çalışmaların gittikçe önem
kazanması, “teknolojiye bağlı insan” değil,
“insana bağlı teknoloji” gerçeğinin galip
geleceğinin işaretlerini taşımakta.
Bahar döneminde kaçınılmaz olan bu uzaktan eğitim uygulamasında, yukarıda da bahsedildiği gibi, en önemli hususlardan birisi
öğrenenlere sağlanacak olan her türlü dijital
içerik, platform ve malzemenin, İBE ilkelerine
dikkat edilerek hazırlanması ve sunulmasıdır.
Disiplinler arası bir alan olarak uzaktan eğitim öğrenenlerin zaman ve mekan bağlamında birbirlerinden ve öğrenme kaynaklarından
uzak olduğu bir eğitim modelidir.

İnsan Bilgisayar Etkileşimi alanındaki
çalışmaların gittikçe önem kazanması,
“teknolojiye bağlı insan” değil, “insana
bağlı teknoloji” gerçeğinin galip
geleceğinin işaretlerini taşımakta.
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Birleşmiş Milletler verilerine (Web-4) göre
okulların ve üniversitelerin kapanmasından
dünyada 770 milyondan fazla öğrenci
etkilenecektir. Türkiye de dahil bazı ülkelerde
uzaktan eğitim sistem ve olanakları iyi
planlanmış ve uygulanıyor olmasına rağmen,
çevrimiçi (on-line) kaynaklara erişimde sıkıntı
yaşanan ve diğer ülkelerle aynı ya da benzer
durumda olmayan ülkeler var. Örneğin 2018
yılında Çin’de çevrimiçi kaynaklara erişimdeki
sıkıntı, 56 milyon ile 80 milyon arasındaki
insanın internet bağlantısının olmamasından
kaynaklanmıştır.

Aşağıda, UNESCO tarafından önerilen ve
okulların ve eğitim kurumlarının kapalı kalacağı
süre boyunca velilere, öğretmenlere, okullara
ve okul yöneticilerine yardımcı olabilecek bazı
eğitim uygulamaları, platformları ve kaynakları
yer almaktadır. Bunların çoğu ücretsizdir ve
birden fazla dil desteği vardır (Web-5).
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1982 yılında Anadolu Üniversitesi’nde kurulan
Açık Öğretim Fakültesi, Türkiye’de uzaktan
eğitimin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır.
Başlangıçta radyo-televizyon gibi işitselgörsel araçlarla yürütülen uzaktan eğitim,
1996 yılından bu yana internet ve web desteği
ile bilişim tabanlı olarak da sürdürülmektedir
ve şu anda Atatürk Üniversitesi ile İstanbul
Üniversitesi’nde de başarılı bir şekilde
yürütülmektedir. Bu anlamda İstanbul
Üniversitesi’nin bir başka özelliği de 2004
yılından beri Future-Learning kısa adı ile bilinen
“Uluslararası Gelecekte Öğrenme Alanında
Yenilikler Konferansı”nın hem eş-düzenleyicisi
hem de evsahibi olmasıdır. Konferansın, “Veri
Devrimi” ana temasıyla 20-22 Ekim 2020
tarihlerinde 8. kez yapılması planlanmaktadır
(bkz. fl.istanbul.edu.tr).

Dijital Öğrenme Yönetim Sistemleri
Blackboard, CenturyTech, ClassDojo, Edmodo,
Edraak, EkStep, Google Classroom, Moodle,
Schoology, Seesaw
Mobil Öğrenme Uygulamaları
Cell-Ed, Eneza Education, Funzi, KaiOS, Ubongo, Ustad Mobile
Güçlü Çevrimdışı Fonksiyonları da Olan
Uygulamalar
Can’t Wait to Learn, Kolibri, Rumie, Ustad
Mobile
Kitlesel Çevrimiçi Açık Kurslar (MOOC)
Alison, Canvas, Coursera, EdX, University of
the People, Icourses
Kendi Kendine Öğrenme İçerikleri
Byju’s, Discovery Education, Geekie,
Khan Academy, KitKit School, LabXchange,
Mindspark

Mobil Okuma Uygulamaları
İngiltere’de bile hane halkının %10’unda African Story Book, Global Digital Library, Stointernet erişimi bulunmamakta. Okulla zorunlu
ryWeaver, Worldreader
ilişkinin kesilmesi, düşük gelirli ailelerin
çocuklarını elbette daha fazla etkileyecektir.
Canlı Görüntü İletişimini Destekleyen
Eğitime erişimde ve esnek iş olanaklarını
İşbirliği Platformları
uygulamada Afrika, Güney Asya ve bazı Latin
DingTalk, Lark, Hangouts, Teams,
Amerika ülkeleri daha büyük risk altındadır
Skype, Zoom
çünkü buralarda internet kullanımı oldukça
düşük ve dijital uygulamalara erişimin az
Dijital Öğrenme İçerikleri
olması, dijital mesafeyi büyük, fiziksel mesafeyi
Yaratmak için Kullanılan Araçlar
ise küçük tutmayı gerektirecektir.
ThingLink, Buncee, EdPuzzle, Kaltura,
Nearpod, Pear Dek
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Dünya tarihinin en büyük sağlık krizinde veri ve
enformasyon o kadar çok önem kazandı ki virüs
salgınının yanı sıra, Stanford Üniversitesi İnsanMerkezli Yapay Zekâ Enstitüsü’nün “infodemic”
olarak isimlendirdiği enformasyon salgını da bir
o kadar konuşulmaya ve tartışılmaya başlandı.
Adı geçen enstitü Nisan ayının başında “Covid19
ve Yapay Zekâ” üzerine bir sanal konferans
gerçekleştirecektir. Konferansta yapay zekanın
teşhis-tedavide kullanımından ekonomi, kültür,
devlet yonetimi ve insan davranışlarına etkisi ne
kadar pek çok konu konuşulacaktır (Web-6).

Dijital Türkiye olalım,
doğru ve güvenilir
bilgi ile beslenelim,
sağlıklı kalalım!
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
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Web-1: https://covid19.saglik.gov.tr/tr/
covid-19-yeni-koronavirus-hastaligi-nedir
(erişim tarihi 22.03.2020)
Sütçü, C. ve Aytekin, Ç. (2018) Veri Bilimi,
İstanbul, 235 sf.
Web-2: http://yok.gov.tr (erişim tarihi
27.03.2020)
Web-3: http://meb.gov.tr (erişim tarihi
24.03.2020)
Web-4: World Economic Forum (https://
www.weforum.org/agenda/2020/03/3ways-coronavirus-is-reshaping-education-and-what-changes-might-be-hereto-stay/) (erişim tarihi 23.03.2020)
Web-5: https://en.unesco.org/themes/
education-emergencies/coronavirus-school-closures/solutions (erişim
tarihi 27.03.2020)
Web-6: https://www.trendsmap.com/
twitter/tweet/1236620187367018496
(erişim tarihi 22.03.2020)
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Yazar: Prof. Dr. Yusuf ADIGÜZEL

COVID-19 Günleri
Dünya küreselleşiyor ama bir taraftan da
ülkeler birbirlerine sınırlarını kapatıyor. Küresel
virüs, ülkeleri içe kapanmaya mecbur bırakıyor.
Hatta şehirler, mahalleler, sokaklar, haneler içe
kapanıyor. Çin kaynaklı bir virüs, bu hız çağında,
hepimizi odalarımıza kapanmaya, aynı evde
yaşadığımız çocuklarımızla bile aramıza mesafe
koymaya zorluyor. COVID-19 hayatımızın bütün
alanlarını fazlasıyla etkisi altına aldı. Sağlık,
eğitim, aile, ekonomi, medya, siyaset, uluslararası
ilişkiler, küreselleşme, ulus devlet… neredeyse
aklımıza gelen her alanda ‘korona günlerinin’
etkisini fazlasıyla hissediyoruz. Özellikle sosyal
izolasyon ve karantinanın hayatımıza girmesiyle,
gündelik hayatımızın akışında olağanüstü bir
değişiklik (doğrusu durdurulma) yaşıyoruz. Bir
taraftan mevcut alışkanlıklarımızdan vazgeçmek
zorunda kalırken, diğer taraftan ise ‘evde kalma’
zorunluluğunun dayatmasıyla yeni alışkanlıklar
ediniyoruz.Korona günleri, kriz sonrasına uyum için
bir geçiş süreci gibi okunabilir.

Yeni tip
koronavirüs
bütün dünya
için bir milat
niteliğinde.
Daha önce kaç
kere duyduk
bilmiyorum ama
bu kez gerçekten
‘hiçbir şey eskisi
gibi olmayacak!’
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ettireceğiz. Uzaktan eğitim ilköğretimden

üniversiteye
kadar bütün
eğitim kademelerinde
Korona günleri, hayatlarındaki her
şeyi manuel
ve dokunarak
uygulanmaya
Sanal
sınıflarda
yapmaya alışmış geleneksel kalıplarla
yaşayanbaşlandı.
X kuşağını
dijital
öğrenciler müfredatları takip edebiliyorlar.
hayata daha fazla katılmaya
zorluyor.
TRT-MEB iş birliği ile televizyon üzerinden

Korona günleri, hayatlarındaki her şeyi manuel ve
dokunarak yapmaya alışmış geleneksel kalıplarla
yaşayan X kuşağını dijital hayata daha fazla
katılmaya zorluyor. Artık hepimiz ‘Cesur Yeni
Dünya’ya uyumlu bireyler olmak durumundayız.
Türkiye ve dünya koronavirüs sebebiyle
yaşlıları yeniden hatırladı. COVID-19 daha
fazla yaşlılar için ölümcül bir virüs. Özellikle
80 yaş üzerindeki hastalarda ölüm oranlarının
çok yüksek olduğunu biliyoruz. Bu yüzden
65 yaşından büyüklerin sokağa çıkmaları
yasaklandı. Vefa programları ile yaşlıların bütün
ihtiyaçları kamu-STK iş birliği ile (Valilikler,
Kızılay, İHH gibi) karşılanmaya başlandı.
Türkiye’de artık geniş aile tipi iyice azalsa da
yaşlılarımız hala ya aile içinde veya çekirdek
aileye çok yakın ikamet ediyor. Yalnız kalan
yaşlıların oranı batı ülkelerine göre oldukça
düşük. Batı ülkelerinde yaşlıların dörtte biri
yalnız yaşıyor. Koronavirüs sebebiyle evlerinde
veya huzur evinde ölü bulunan yaşlılar
haberlerini çok sık görüyoruz. Hatta yeterli
solunum cihazı olmadığı için, hastalar arasında
yaşa göre tercih yapıldığını ve nihayetinde
yaşlıların ölüme terkedildiğini dinliyoruz haber
bültenlerinden.
Hayatımız hiç olmadığı kadar dijitalleşiyor
ve korona günleri sonrasında da bu
alaşkanlıklarımızı
muhtemelen
devam
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ortak-yaygın dersler yapılırken, okullar kendi
sanal sınıflarını oluşturarak, öğrencilerin
kendi öğretmenlerinden eğitim almalarını
da sağlamaya başladılar. Evde daha fazla
kalmamız, sosyalleşme ve iletişim kurma
biçimlerimizi de değiştirdi. Artık daha fazla
telefon görüşmesi yapmaya, hatta görüntülü
ve konferans araması yapmaya başladık.
Sosyal medyada geçirdiğimiz süre çok arttı.
Televizyonla daha fazla zaman geçiriyoruz.
Haber kanallarından anlık gelişmeleri takip
ediyor, koronavirüsün hangi ülkede ne kadar
hasara yol açtığını canlı olarak izliyoruz. Evde
geçirilen sürenin artmasıyla, aile fertlerini
daha yakından tanıma fırsatı bulduk. Eşimizi,

çocuğumuzu, hatta kendimizi daha sakin
kafayla izleme ve dinleme fırsatı yakaladık.
Geçen gün gördüğüm bir karikatürde bir
çocuk şöyle diyordu: ‘Aslında annem babam
fena insanlar değilmiş!’ Karantina günlerinde
dünyada kadına ve çocuğa şiddetin arttığı,
Çin’de boşanma oranlarının yükseldiği
haberleri geldi.
Özellikle ilköğretim çağında çocuğu olan
ebeveynler öğretmenleri bir kez daha takdir
ettiler. Sık sık ‘biz burada iki çocukla başa
çıkamıyoruz, öğretmenlere Allah sabır versin’
biçiminde takdir cümleleri duyuyoruz.
Alışveriş biçimimiz de değişti. Daha önce
dokunarak, seçerek ürün alırken, artık semt
pazarlarında dahi seçmece yasak. Hatta
pazara, markete gitmek yerine evimizden
sanal marketlerden alışverişimizi yapıyoruz.
Ödemeyi kağıt para değil, sanal para ile,
hatta temassız kartlar ile gerçekleştiriyoruz.
İhtiyaçlarımız doğrultusunda bankalarımız da
limitlerimizi artırmaya, paraya temas etmeden
daha fazla harcama yapmamıza olanak
sağlıyorlar! Biz Akdeniz insanıyız. Sarılmayı,
öpüşmeyi pek severiz. Ama korona günlerinde
sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına fazlasıyla
dikkat etmeye çalışıyoruz. Önümüzde İtalya ve
İspanya örnekleri var. Dünyada can kaybının
Mart 2020 sonu itibariyle en yüksek olduğu
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ülkeler. Ama insanların zaten birbirlerine karşı
mesafeli olduğu Almanya’da vaka sayısı yüksek
olmasına ragmen ölüm oranı daha düşük.
Almanların Akdeniz ülkelerine göre kurallara
daha sıkı uymaları, yaşlı nüfusun büyük
oranda tecrit edilmiş olarak yaşamaları da
ölüm oranlarının düşüklüğü için diğer sebepler
olarak sayılabilir.
İşe gitmeden de işlerin büyük oranda
halledilebileceğini öğrendik. Home office
çalışmanın
birçok
sektörde
mümkün
olduğuna, hatta daha verimli olabileceğine
şahit olduk. Ancak şu da var ki, sokağa
çıkmanın kısıtlanmasıyla milyonlarca insan
işe gidemez oldu ve büyük maddi kayıplar
yaşadı. Günlük çalışarak kazananlar maddi
sıkıntıya girdiler. Hatta hükümet bu durumu
devlet-millet iş birliği ile çözebilmek için
‘#bizbizeyeteriz’ hashtagi açarak kampanya
başlattı.
Cumhurbaşkanından
başlayarak
devlet büyükleri maaşlarını bu kampanyaya
bağışladılar. Zor durumda olan kişilere yardım
için başlatılan bu girişim, sosyal yardımlaşmayı
ve dayanışmayı bir kez daha gündemimize
almamızı sağladı.
Artık şehirler arası seyahatler valilikler
tarafından
verilecek
izinlere
bağlandı.
Türkiye’deki Suriyelilerin 9 yıldır, yol izni
olmadan şehir değiştirememelerinin ne demek
olduğunu anlama fırsatımız oldu.
Batıdaki gibi bizde marketler yağmalanmadı.
Stoklar tüketilmedi. Ama benim markette
bulamadığım iki ürün oldu. Biri dakota çekirdek,
diğeri ise hamur mayası.

Evde daha fazla kalmamız,
sosyalleşme ve iletişim kurma
biçimlerimizi de değiştirdi. Artık
daha fazla telefon görüşmesi
yapmaya, hatta görüntülü ve
konferans araması yapmaya
başladık. Sosyal medyada
geçirdiğimiz süre çok arttı.
Televizyonla daha fazla zaman
geçiriyoruz.
65

iü1453

istanbuledutr1453

iü1453

istanbuledutr

+90 212 440 00 00
iubilgi@istanbul.edu.tr
istanbuluniversitesi@hs01.kep.tr
www.istanbul.edu.tr

