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Dünyanın Koronavirüs’e karşı 
mücadelesini sürdürürken bu 
mücadelede Türkiye’nin yap-
tıkları dikkat çekiyor. Şu ana 
kadar uluslararası arenada Tür-
kiye’nin yapmış olduğu maske 
ve tıbbi malzeme yardımları 57 
ülkeye kadar ulaşmış durumda 
ve daha da devam etmekte. Yar-
dımlar başlıca; İngiltere, İtalya, 
İspanya ve Balkanlar’a gidiyor. 
 
Türkiye koronavirüs salgını 
başladığı sırada Vuhan’daki va-
tandaşlarını almak üzere gön-
derdiği uçakta, yardımlarına 
başlamıştı. Bu konuda Çin Dı-

şişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua 
Çunying, yaptığı açıklamada: 
‘’Çin, salgınla mücadelenin kri-
tik döneminde tedarik ettiği 
tıbbi malzemelerden dolayı Tür-
kiye’ye teşekkür ediyor’’ dedi. 
Bir diğer yandan balkanlardaki 
ülkelerden, başta Kosova olmak 
üzere teşekkür dilekleri Türki-
ye’ye gelmeye devam ediyor. Bu 
yardımlar kapsamında Bosna 
Hersek, Karadağ, Kuzey Ma-
kedonya ve Sırbistan’a uçaklar 
gitmişti. Türkiye’nin yaptığı 
bu yardımlarla alakalı olarak 
NATO tarafından da teşekkür 
aldı. İngiltere’ye yapılan 14 ton-

luk yardımın karşısında da, İn-
giltere’nin Avrupa’dan sorumlu 
Devlet Bakanı Wendy Morton: 
‘’Bu cömert hediye, İngiltere ile 
Türkiye arasındaki dostluğun 
gücünü gösteriyor’’ ifadesini 
kullandı.
 
25 Nisan tarihinde İletişim Baş-
kanı Fahrettin Altun’un Twitter 
hesabından yaptığı açıklama-
larda: ‘’Dünya genelinde 54 ül-
keye test kiti, eldiven ve maske 
gibi tıbbi malzeme gönderdik. 
Türkiye bu zorlu zamanda insa-
ni sorumlulukla birçok ülkeye 
ve müttefikine destek oluyor’’ 

TÜRKİYE’NİN KORONAVİRÜSLE 
MÜCADELESİ SADECE YURT İÇİNDE 
DEĞİL
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açıklamalarında bulundu. De-
vamında ise Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın koro-
navirüs diplomasisi kapsamın-
da yaptığı son görüşmelerin Al-
manya Başkanı Angela Merkel 
ve Katar Emiri Şeyh Temim bin 
Hamed Al Sani ile gerçekleştiği-
ni söyledi. Milli solunum cihazı 
konusuna da değinen Fahrettin 
Altun, ‘’Sahra’’ adlı milli solu-
num cihazının seri üretimine 
çok yakında başlanacağını ak-
tardı ve Türkiye’nin dışardan 
tıbbi malzeme tedarik etme ih-
tiyacı duymamasını sağlamakta 
kararlı olduklarını vurguladı. 

Diğer yandan Türkiye Dışişleri 
Bakanlığı’nın titizlikle yürüttü, 
yurt dışındaki Türk vatandaşla-
rını Türkiye’ye getirme operas-
yonu devam ediyor. Bu tahliye 
kapsamında THY uçaklarıyla 
birlikte çeşitli ülkelerden vatan-

daşlar Türkiye’ye geri getirili-
yor. Türkiye’ye gelen yolcular 
kontrolden geçirildikten sonra, 
belirlenen yerlerde karantina al-
tına tutuluyorlar. 28 Nisan’a ka-
dar sürmesi beklenen tahliyeler 

kapsamında, 59 farklı ülkeden, 
toplam 195 özel seferle 25.000’e 
yakın Türk vatandaşı yurda ge-
tirilecek.     
    
Muhsin Emre ÇALIŞKAN
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Brent Petrolde yaşanan düşüşün ar-
dından, Amerikan Tipi Ham Petrolde 
de sert bir düşüş yaşandı. Amerikan 
Tipi Ham Petrolünün -40 doları gör-
mesinin temel nedeni, tüm dünyanın 
aylardır mücadele ettiği Covid-19. 
Pandeminin neden olduğu dünya 
ekonomisindeki daralma, 1970li yıl-
ların parlayan yıldızı olan petrolü de 
vurdu.  Dünyanın içerisinde olduğu 
bu kötü dönemin bir sonucu olarak; 
Amerikan tipi ham petrolünün mayıs 
vade kontratı, tarihte ilk kez sıfırın al-
tına düştü. Aşırı düşük talep ve yük-
sek arz döneminde, petrol depolamak 
bir problem olduğundan dolayı satıcı-
lar, petrolü elden çıkarmak amacıyla 
fiyatı düşürmek zorunda kaldı. Bu 

1973 PETROL KRİZİNDEN COVİD-19 
DÖNEMİNDEKİ PETROL FİYATLARINA: 
AMERİKAN TİPİ HAM PETROL (WTI) -40 
DOLARI GÖRDÜ!

zorunluluk ise mayıs ayı vadeli kont-
ratının eksiyi görmesine neden oldu. 
Fiyatların bu kadar düşmesi ve pet-
rolün değer kaybetmesi, petrolü de-
polayacak alan kalmamasına rağmen 
üretimin hala devam etmesinden ve 
ülkelerin petrol kuyularını kapatmak 
istememesinden kaynaklanıyor. Fi-
yatlardaki düşüşün, Türkiye’yi etkile-
yip etkilemeyeceği ise merak konusu. 
Birçok ekonomist bu düşüşün kısa 
vadeli olduğunu ve bundan dolayı 
Türkiye’nin düşüşlerden etkilenme-
yeceğini düşünüyor. 

Uzun yıllardır büyük güç olan pet-
rolün yaşadığı öngörülemez düşüşün 
getirdiği kriz ortamı, akıllara 1973 

Petrol Krizini getiriyor. 1973 yılında 
yaşanan petrol krizine yakından ba-
kalım. Kriz nasıl yaşanmıştı ve tüm 
dünyayı etkileyen sonuçları neydi?

Petrol krizinin asıl nedeni, Araplar 
ve İsrail arasındaki 1940lı yıllardan 
beri devam eden sorunların 1973’te 
savaşla sonuçlanmasıydı. 1973 yılın-
daki Arap-İsrail Savaşında, ABD’nin 
İsrail’e destek vermesinin ardından, 
Petrol İhraç Eden Arap Birliği ülke-
leri, (OAPEC) karşılık olarak petrol 
üretimini düşürerek ABD’ye ve Hol-
landa’ya petrol ambargosu ilan etmiş-
ti. Bu ambargo, petrol fiyatlarındaki 
artışın önünü açtı. Petrol, ilk defa bu 
kadar büyük bir etki yaratmış oldu. 

1973 krizi, tüm dünyayı etkiledi. Baş-
ta Avrupa olmak üzere tüm dünyada 
ticaret hacminde daralmalar meyda-
na getirdi. Krizin kısa vadeli sonuç-
ları olarak; enflasyon yükseldi, faizler 
ve işsizlik oranları arttı. 1973 Krizi, 
kısa vadeli bir kriz olmakla kalmadı, 
petrolün günümüzdeki değerini be-
lirleyerek, petrolü siyasal bir araç ha-
line getirdi. Enerji güvenliği, önemli 
bir konu olarak dünyanın gündemine 
oturdu ve petrole bağımlılık artarak 
adeta muhtaçlığa dönüştü. 

Helin TOĞAY
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2019 yılının sonunda ortaya çıkan 
ve yaklaşık iki aydır tüm dünyada 
etkisini ciddi bir biçimde gösteren 
koronavirüs, insanların sosyal ha-
yatı başta olmak üzere, iş hayatını, 
şirketleri ve devletleri önemli ölçü-
de etkisine almış durumda. 

Takvimler 10 Mart’ı gösterirken, 
Türkiye’de ilk vaka ortaya çıktı. 
Sonraki süreçte gerek okulların 
tatil edilmesi ve gerekse sokağa 
çıkma yasaklarıyla birlikle ülke-
miz virüs ile ciddi bir mücadeleye 
girdi. Yapılan “Evde Kal” “Hayat 
Eve Sığar” çağrıları ile virüsün ya-
yılması önemli ölçüde engellendi.

Koronavirüs nedeniyle önemli 
ölçüde etkilenen iş hayatında ise 

TÜRKİYE SİBER GÜVENLİK KÜMELENMESİ

önemli adımlar atılmaya başlanı-
yor. Kamu kurum ve kuruluşları 
başta olmak üzere birçok şirketin 
de işleyişi koronavirüs nedeniyle 
oldukça olumsuz etkilendi. Ku-
rumlar uzaktan çalışma yönte-
mine geçiş yapmaya hazırlanıyor. 
Daha önce üniversiteler uzaktan 
eğitime geçmişti.

İşinizi sanal ortamda gerçekleşme-
ye başlayınca karşınıza çıkabilecek 
sorunlara karşı siber güvenlik ön-
lemleri almanız gerekir. Cumhur-
başkanlığı Savunma Sanayii Baş-
kanlığı himayelerinde 2017 yılında 
kurulan Türkiye Siber Güvenlik 
Kümelenmesi, yerli siber güven-
lik ekosistemini geliştirme hedefi 
doğrultusunda çalışmalarını sür-

dürüyor. Firmalar siber güvenlik 
için ürün, hizmet ve eğitim sağlı-
yor. 

Türkiye Siber Güvenlik Kümelen-
mesinin internet sayfasında ise bu 
süreçte gerçekleşen siber saldırıla-
ra karşı raporlara da yer veriliyor. 
BGTEK, BTRİSK, YÖNSİS, ATAR-
LABS, EPSİLON, GAIS SECU-
RITY, BİLİŞİM 112, SECURKEY, 
EPATİ, SECCOPS, ZEMANA, 
berqnet, LOGSIGN ve BILISHIM, 
bu süreçte yerli ve milli imkanlar 
ile üretilmiş siber güvenlik ürün-
lerini ve bu ürünlerin eğitimlerini 
müşterileriyle ücretsiz paylaşarak 
çalışanların yanında oluyor. 
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ÇERNOBİL YANGINI

Ukrayna’nın Çernobil bölgesinde 
takvimler 4 Nisan’ı gösterirken bir 
yangın başladı. 34 yıl önce dünya-
nın en büyük nükleer faciasının 
gerçekleştiği yerde böyle bir yan-
gın başlaması kamuoyunda korku 
yarattı. Çernobil’deki felaketin ar-
dından birçok insan hayatını doğ-
rudan ve dolaylı olarak kaybetmiş, 
çevredeki yerleşim yerleri boşaltıl-
mıştı.

Yangının 8 Nisan tarihinde yakla-
şık 3 bin 500 hektarlık alanı etki-
si altına aldığından bahsediliyor. 
Ukrayna Devlet Başkanı Zelens-
kiy, “26 Nisan 1986’dan aldığımız 
dersleri hatırlıyoruz. Kimse sizden 
gerçekleri gizlemeyecek. Bugünkü 
gerçek, durumun kontrol altına 

alındığı... Kiev ve çevresinde rad-
yasyon miktarı normal seviyede” 
dedi.

Yangının çıkış nedenleri üzerinde 
ise ortaya atılan birkaç teori var. 
İlki komşu şehir olan Jitomir ilin-
deki ağaçlık alanlardaki yangının 

sıçraması, ikincisi bölgedeki elekt-
rik hatlarından kuru otlara kıvıl-
cım sıçraması, üçüncüsü ise kasıtlı 
yakma olduğu tahmin ediliyor. 
Kasıtlı yakma konusunda bir kişi 
şüpheli bulunup gözaltına alındı.
Kadir YILDIRIM
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TÜRK KIZILAY ZOR GÜNLERİN DOSTUDUR

Türk Kızılay, 11 Haziran 1868 ta-
rihinde ‘’Osmanlı Yaralı ve Hasta 
Askerlere Yardım Cemiyeti’’ adıy-
la, savaş alanında yaralanan ya da 
hastalanan askerlere hiçbir ayrım 
gözetmeksizin yardım etmek ama-
cıyla kurulmuştur. Dr. Marko Paşa, 
Dr. Abdullah Bey, Dr. Kırımlı Aziz 
Bey ve Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa 
tarafından kurulan Türk Kızılay, 
çeşitli isimlerin ardından 1947’de 
‘’Türk Kızılay Derneği’’ adını al-
mış, kuruluşuna ‘’Kızılay’’ adını 
ulu önder Atatürk vermiştir.

Eski zamanlarda insanların derdi 
olduğu zaman ‘’derdini git Marko 
Paşa’ya anlat’’ gibi tavsiye üslubu 
aldıkları bilinir. Bu edep, dertleri 
dinleme ve deva olma  hala öğre-
tileri arasında. Türk Kızılay’ı, bün-
yesine yeni gönüllülerin katılma-
sıyla gücünü arttırmaktadır.

Her zaman olduğu gibi bu korona 
virüsü günlerinde de yaraları sar-
maya devam ediyor. Yurdun her 
tarafında şube gönüllüleri ve Genç 
Kızılay gönüllüleri, ihtiyaç sahibi 

bireylere ramazanda bağışlarla ke-
silen konserve kıyma ve kavurma, 
gıda kolileri, hijyen eşyaları temin 
ediyor, günlük ekmek dağıtımı-
nı, sıcak yemeğini ve daha birçok 
yardımı gerçekleştiriyor. 65 yaş üs-
tünde vatandaşlarını unutmayan 
Kızılaycılar, evcil hayvanlarının 
günlük yürüyüşe çıkartıyor, maaş-
larını çekiyor, market alışverişleri-
ni yapıyor, faturalarını ödüyor ve 
daha birçok hizmette bulunuyor. 
Posta ve Telgraf Teşkilatı’na (PTT) 
Genç Kızılay gönüllüleri ile mas-
kelerin hazırlanmasında yardımda 
bulunmaktadır.

Her türlü afet durumlarında ka-
nayan yaraları sarmaya hazır bu-
lunan Türk Kızılay’ı, hizmetleri 
ile her koşulda sahada olduğunu 
göstermektedir. Bu hizmet vatan 
ve insanlık terbiyesinin eseridir. 
1868’deki aynı ruhla 2020’de de 
evlerinde oturup eleştirmeden bir 
şeylere fayda sağladıkları, uğraş 
verdikleri için yarınların umudu 
olmaya devam edecektir.  
     
Emir TÜRK
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ABD Donanmasına ait oldu-
ğu öne sürülen ve üzerinde 
HAARP adlı silahı taşıdığı 
iddia edilen gemi Çanakka-
le’de demirlemiş durumda.

Çeşitli haber sayfalarında ve 
özelliklede sosyal medyada 
pek çok kişi tarafından ihbar 
olarak gönderilen paylaşım-
larda, ABD’ye ait HAARP 
gemisinin Çanakkale açıkla-
rına demir attığı iddia edildi. 
Fotoğraflarda yer alan gemi-
nin uğultulara neden oldu-
ğu ve depremleri tetiklediği 
söylendi. HAARP gemisine 
ilişkin iddialar zaman za-
man gündeme gelse de bu kez 
konu, eski milli yüzücü Alper 
SUNAÇOĞLU’nun15 Nisan 

ABD’NİN GEMİSİ ÇANAKKALE’DE DEMİRLEDİ

2020 tarihinde ‘Eylem Bildi-
risi’ ile iddialar hızla yayıldı. 
SUNAÇOĞLU, 21 Nisan 2020 
tarihinde protesto amacıyla 
Çanakkale açıklarında bulu-
nan gemiye kadar yüzeceğini 
söylemişti. 
  
  Milli rekortmen sporcumu-
zun açıklamaları şöyle : “Sis-
mik araştırma gemisi olarak 
kamufle edilen sismik savaş 
/ Haarp gemisi Yunanistan 
açıklarından İzmir ve Ça-
nakkale arasında demir atmış 
olduğu bilgisine ulaştık. Bu 
platform ile ülkemiz üzerine 
sismik saldırılara başlanmış-
tır. Dün İstanmbul ve çev-
resinde yapılan (14.04.2020) 
sadece bir denemedir. Yayılan 

frekans ile virüsün yayılımı-
nı kontrol edebilecekleri de 
bilinmektedir. Ege ve Mar-
mara’daki vatandaşlarımızın 
deprem, salgın, sel ve gece 
derinden ve sanki yerin al-
tından gelen bir uğultu sesine 
ve yine gökyüzünde oluşabi-
lecek tuhaf görüntülere karşı 
tedbirli olmalarını ve korku-
ya kapılmamaları gerektiğini 
belirtmek isterim.Artık sa-
vaşlar tankla, topla veya tü-
fekle yapılmıyor. Bu platform 
ülkemiz için de bölge ülkeleri 
ve komşu ülkeleri içinde çok 
ciddi tehlike arz etmektedir.”
     
Mustafa GÜLERYÜZ
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DEV OPERASYON

Diyarbakır Valiliği tarafından 
yapılan açıklamada, Diyar-
bakır’ın Kulp İlçesinde PKK 
tarafından 5 sivil vatandaşın 
öldürüldüğü belirtildi. 

Diyarbakır’ın Kulp İlçesinde 
bulunan Güleç Mahallesi kır-
salında yer alan ormanda sabah 
odun toplamaya giden köylüler-
in bulunduğu kamyonetin geçişi 
sırasında PKK’lı teröristler-
in yola önceden döşedikleri el 
yapımı patlayıcı (EYP) infilak 
ettirildi.

2019 yılının 12 Eylül ayında 
yaşanan Kulp’un Ağaçkorur 
mevkiinde yine odun toplama-
ya gidenlere yönelik düzenlenen 
7 sivilin şehit olduğu saldırı-
da kullanılan patlayıcının, ana 
maddesi A4 olan TNT ve RDX 
amonyum nitratla güçlendi-
rildiği saptandı belirlemişti. 
Kulp’un Güleç Mahallesi’nde 
yaşanan saldırının ana bileşen 
maddesi aynı olduğu belirtilm-
iştir. 

PKK’lı teröristlerin yakala-
nması için güvenlik güçleri 

hava destekli operasyonunu 
sürdürürken, güvenlik kamer-
aları ve hayvanların görüntülen-
mesi için kurulan foto kapanlar 
da inceleniyor.

Milli Savunma Bakanı Akar ise 
Kulp’taki terör saldırısına ilişkin 
açıklamada şu ifadelere yer ver-
di; 
    
“Mücadelemiz yurt içinde, yurt 
dışında devam ediyor. Bunların 
hesabını mutlaka verecekler” 
dedi.
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çişleri Bakanlığı’nın saldırıya 
ilişkin açıklamasında ise şu if-
adeler yer verdi; “ D i y a r -
bakır’ın Kulp ilçesinde odun 
toplamaya giden köylülere 
yönelik, hain terör örgütü 
PKK’lı teröristlerin döşedikleri 
el yapımı patlayıcı sonucu 5 
sivil vatandaşımız şehit olmuş-
tur. Hainlerin yakalanması için 
güvenlik güçlerimiz tarafından 
operasyon başlatılmıştır.”

İletişim Başkanı Fahrettin 
Altun, Kulp’ta 5 vatandaşımızın 
şehit olduğu saldırıya ilişkin 
yaptığı açıklamada şu ifadelere 
yer verdi:

“Terörle mücadelemizin bugün-
lerde dahil hiçbir şekilde hız 
kesmediğinin bilinmesini isti-
yoruz. Vatandaşlarımızın hes-
abını bu cani terör örgütünden 
soracağız. Hiç kimsenin şüphesi 
olasın. 

“Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 
İbrahim Kalın, Diyarbakır’ın 
Kulp ilçesinde 5 vatandaşın şehit 
olduğu saldırıya ilişkin sosyal 

medya hesabından taziye mesajı 
yayınladı. Korona günlerinde de 
terör örgütünün alçaklıkta sınır 
tanımadığını belirten Kalın, 
“Terör örgütü, kalleş ve vahşi 
yüzünü bir kez daha gösterdi” 
dedi. Kalın Mesajında şu ifade-
leri kullandı;  

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde 
terör örgütünün menfur 
saldırısında hayatını kaybe-
den vatandaşlarımıza Allah’tan 
rahmet, yakınlarına baş sağlığı 
diliyorum. Terör örgütü, kalleş 
ve vahşi yüzünü bir kez daha 

gösterdi. Alçaklıkta sınır tanı-
madığını korona günlerinde de 
gösterdi.”

İçişleri Bakanlığı terör örgütüne 
yönelik kaynağında ara, bul, yok 
et stratejisiyle 15 Nisan’da ilkba-
har yaz operasyonlarına başladı. 
Jandarma Komando, Jandarma 
Özel Harekat, Polis Özel Harekat 
ve geçici güvenlik korucularının 
yer aldığı operasyonlar, 1 Ekim’e 
kadar devam edecek.

Gerçekleşen operasyonlarla, 
terör örgütlerinin geçmişte kul-
landıkları barınma alanların-
da alan hakimiyeti sağlamak, 
daimi ve geçici üs bölgeleri aç-
mak, terör örgütünün hareket 
kabiliyetini  kısıtlamak, yöre 
halkının başta hayvancılık faali-
yetlerine devam edebilmesini ve 
yaylalardan faydalanabilmesini 
sağlamak ve terör örgütünün 
finans kaynaklarını yok etmek 
hedefleniyor.    
 
Şehnaz TEKBAŞ


