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Eski Başbakan ve Anavatan Partisi 
eski Genel Başkanı 

Mesut Yılmaz vefat etmiştir. 
Merhuma Allah’tan rahmet, 

değerli ailesine ve Türk milletine 
baş sağlığı diliyoruz.
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Nisan 2020’ de yapılması bekle-
nen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu-
riyeti Cumhurbaşkanlığı Seçimi, 
Covid-19 küresel salgınına karşı 
alınan önlemler dolayısıyla 6 ay 

ertelenerek 11 Ekim 2020’de ger-
çekleşti. Yedisi bağımsız olmak 
üzere on bir adayın yarıştığı seçi-
me, Covid-19 salgınından dolayı 
katılım düşüktü. Bu katılım ora-

nı, KKTC’nin cumhurbaşkanlığı 
seçimlerindeki en düşük katılım 
oranı olarak kayıtlara geçti.

KKTC’DE TARİHİ SEÇİM: YENİ 
CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR SEÇİLDİ! 
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İlk Turda Sonuçlar Ne Oldu?

YSK tarafından açıklanan sonuç-
lara göre; UBP adayı Ersin Tatar 
%32,34, bağımsız aday Mustafa 
Akıncı %29,84, CTP adayı Tufan 
Erhürman %21,67, bağımsız aday 
Kudret Özersay %5,74, YDP ada-
yı Erhan Arıklı %5,36 ve bağım-
sız aday Serdar Denktaş %4,20 oy 
aldı. Kalan oy oranı ise diğer beş 
aday arasında paylaşıldı.

11 Ekim’de yapılan seçimin ilk 
turunu; başbakan ve Ulusal Bir-
lik Partisinin (UBP) cumhurbaş-
kanı adayı Ersin Tatar oyların 
32,34’ünü alarak birinci, Cum-
hurbaşkanı ve bağımsız cumhur-
başkanı adayı Mustafa Akıncı oy-
ların yüzde 29,80’ini alarak ikinci 

sırada tamamladı. İlk turda, aday-
ların hiçbiri %50’den fazla oy ala-
madığından dolayı cumhurbaşka-
nı seçimi ikinci tura kaldı. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti halkı, cumhurbaşkanlığı seçi-
minin ikinci turu için 18 Ekim 
2020 tarihinde sandık başına git-
ti. UBP’nin cumhurbaşkanı adayı 
Ersin Tatar ve bağımsız cumhur-
başkanı adayı Mustafa Akıncı 
ikinci tura kaldı. UBP’nin adayı 
Ersin Tatar, oyların %51,74’ünü 
alarak KKTC’nin beşinci cum-
hurbaşkanı seçildi. KKTC’nin 
yeni Cumhurbaşkanı Tatar, “Baş-
ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a ve yardımcısı Fuat Ok-

tay’a teşekkür etmek istiyorum. 
Biz vefalı insanlar olarak, bu top-
raklarda yaşam mücadelesi verir-
ken her zaman bizim yanımızda 
olan, buraya evlatlarını gönderen, 
şehitler veren Türkiye Cumhu-
riyeti ile birlikte olmaktan onur 
duymaktayım” dedi. Öte yandan 
seçimi kaybeden Mustafa Akıncı, 
seçimin galibi Ersin Tatar’ı tebrik 
ederken, “bu sonuçlar 45 yıllık si-
yasi hayatımın sonudur” diyerek 
siyasete veda etti.
            
 Helin TOĞAY
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BRATİSLAVA 15. KÜRESEL GÜVENLİK 
FORUMU

GLOBSEC, Slovakya’nın Bratislava 
kentinde bulunan bir sivil toplum 
kuruluşudur. 2005’den beri var olan 
ve her yıl düzenlenen en önemli 
faaliyeti ise, GLOBSEC Bratisla-
va Küresel Güvenlik Forumu’dur. 
Global güvenlik, transatlantik iş 
birliği ve uluslararası ilişkiler gibi 
temel konular, forumun temel 
başlıklarını oluşturmaktadır. 

Bu sene 7-8 Ekim tarihinde, on 
beşincisi düzenlenen Bratisla-
va Küresel Güvenlik Forumu’na 
ise Mevlüt Çavuşoğlu katıldı. Fo-
rum için Slovakya’ya giden Bakan 
Çavuşoğlu Bratislava’ya indikten 
hemen sonra, Bratislava Türk Şe-
hitliği ve Anıtı’nın açılışını yaptı. 
Açılış sırasında Slovakya Dışişleri 
ve Avrupa İşleri Bakanı Miroslav 
Lajcak başta olmak üzere Slovak-
ya’dan çok sayıda katılımcı old-
uğunu belirten Çavuşoğlu, kendil-

erine teşekkür ederek şehitlikle 
ilgili şu açıklamalarda bulundu: 
‘’Dün açılışını yaptığımız şehitlikte 
54 şehidimiz yatıyor. Dünyanın 
her yerinde şehitliklerimizi yenili-
yoruz, imarını yapıyoruz, yeniden 
açıyoruz. Ecdadımızın hatıralarını 
her yerde yaşatıyoruz. O yüzden 
dünkü açılışımız da çok anlamlı 
oldu.’’ 1916’da Galiçya’ya gelen 15. 
Kolordu’yu anımsatarak sözlerine 
son verdi.

Mevlüt Çavuşoğlu, forum için çeşit-
li ülkelerden gelen mevkidaşları 
ile görüşmelerde bulundu. Slovak 
mevkidaşı Ivan Korcok, Kazakistan 
Dışişleri Bakanı Muhktar Tleuberdi 
ile bir araya gelen Çavuşoğlu, Ak-
deniz’deki gelişmeler, ticari iş birliği 
ve Karabağ sorunlarına değindi. 
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko 
Maas, Yunanistan Dışişleri Bakanı 
Nikos Dendias ile de görüşen 

Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz, Libya ve 
Ermenistan konularını ele aldı. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 
8 Ekim tarihinde gerçekleşen Fo-
rum’da ise, ‘’Türkiye’nin Bölgesel ve 
Küresel Güvenlikteki Rolü’’ konulu 
söyleşiye katıldı. Bu söyleşide Er-
menistan’ın saldırganlığı, Libya’daki 
mevcut durum, Doğu Akdeniz’deki 
gelişmeler, Kıbrıs Meselesi, AB 
üyelik sürecimiz, ülkemizin NA-
TO’ya yaklaşımı ve Rusya Federa-
syonu’yla ilişkilerimiz konularında-
ki görüşlerini paylaştı. Mevlüt 
Çavuşoğlu, ‘’Stratetik hamlelerimi-
zi neden atıyoruz neyi amaçlıyoruz, 
bunları değerlendirme imkânım 
oldu. Soruları cevapladık… Hem 
forumda hem de tüm görüşme-
lerimizde Yukarı Karabağ konu-
sunu ve kardeş Azerbaycan’ın haklı 
davasını da anlattık, anlatıyoruz’’ 
açıklamasını yaptı.



5

da turizm olsun her şeye boykot uy-
gulamak her Suudlu tüccar ya da 
tüketicinin sorumluluğudur’’ dedi. 

Boykot kararından en çok etkilenen-
ler ise Türk Müteahhitler. Türkiye 
Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı 
Mithat Yenigün, Türk müteahhit-
lerin ülkede 2018’de yaklaşık üç 
milyar dolarlık iş aldıklarını ancak 
rakamın 2020’nin ilk 8 ayında 21 mi-
lyon dolara düştüğünü açıklamıştı.

Riyad hükümetinin 
açıklamalarında ise; 
‘’Türk ürünlerine yasak’’ 
iddiaları yalanlanıyor.

İş konseylerinden ortak iyi 
niyet mektubu:
Türkiye’nin önde gelen sanayi ve mesl-
ek kuruluşları bu konu karşısında 
sessizliğini bozdu. TOBB, TÜSİAD, 
TESK, MÜSİAD, DEİK, TİM, TMB 
ve YASED yönetimleri Suudi Ara-
bistan ile ticari ve ekonomik ilişkilere 
yönelik ortak yazılı açıklama yaptı. Bu 
açıklamada: Suudi Arabistan ile ticari 
ve ekonomik ilişkilerin sorunsuz bir 
şekilde sürdürülmesine büyük önem 

Suudi Arabistan’ın Türk ürünler-
ine uyguladığı boykot yarı-resmi bir 
şekilde olsa da devam ediyor. Tür-
kiye ile Suudi Arabistan arasında-
ki ilişkiler, 2017’de Katar’a karşı 
yapılan boykot kararının ardından 
farklı bir noktaya doğru ilerlem-
eye başlamıştı. Bu boykot kara-
rında, Türkiye’nin Katar’ın yanın-
da yer alması, Suudi Arabistan ve 
Türkiye arasında gerilime yol açtı.
 
 Ekim 2018’de ise Suudi Arabistan-
lı gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstan-
bul Başkonsolosluğu’nda öldürülm-
esinin ardından, Türkiye bu suikastın 
peşine düşmüş ve sorumlularının 
yargılanması yönünde ciddi bir tav-
ır sergilemişti. Sorumlu tutulan 
kişilerin Suudi Arabistan Veliaht 
Prensi Muhammed bin Selman’a 
yakın bir gurubun olması iki ülke 
arasındaki gerilimi daha da arttırdı. 
Arap Baharı olarak bilinen süreçte 
ise, ikili ilişkiler iyice kötüleşmişti.

Suudi Arabistan Türk mallarına karşı 
yarı-resmi bir ambargo uygulamaya 
devam ederken, Suudi Arabistan Ti-
caret Odaları Başkanı Ajlan al-Ajlan 
‘’Türkiye’ye dair, ithalat, yatırım ya 

verildiği ifade edildi. Ortak bildiride 
‘’Firmalarımızdan aldığımız ve bası-
na da yansıyan şikayetlerde, Suudi 
yetkililer tarafından Türkiye’den itha-
lat yapılmamasının ifade edildiğini 
görüyoruz. Ayrıca firmalarımızdan 
mal tedarik eden birçok Suudi fir-
masına, Türkiye’den ithalat yapıl-
maması için taahhütname uzatıldığı 
da ifade edilmektedir... Ticaret Oda-
ları Konseyi Başkanı Ajlan bin Abdul 
Aziz Al-Ajlan’ın 3 Ekim 2020 tari-
hinde kendi sosyal medya hesabında 
Türk ürünlerini boykot etmenin tüm 
Suudi vatandaşlarının görevi olduğu-
na dair paylaşımı her iki ülke iş in-
sanlarında da büyük hayal kırıklığına 
neden olmuştur’’ sözlerine yer verildi.

Yapılan açıklamalarda müteahhitlere 
ayrı bir şekilde yer verilerek, müteah-
hitlerin uzunca bir süredir ihalelere 
davet edilmemekte ve proje veril-
memekte olduğu belirtildi. Son olarak 
‘’...Yapıcı diyalog ve karşılıklı iş birliği 
ile her türlü sorunu çözebileceğimize ve 
tüm engelleri birlikte aşabileceğimize 
içtenlikle inanıyoruz’’, sözlerine 
yer verildi.   

Muhsin Emre ÇALIŞKAN

SUUDİ ARABİSTAN’IN BOYKOT ÇAĞRISI

20.  Sayı
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DOĞU AKDENİZ POLİTİKASI ÜZERİNDEN 
TÜRKİYE VE YUNANİSTAN ARASINDA 

KARŞILIKLI NAVTEX İLANI

Navtex kelimesi, ‘’navigational tel-
ex’’ olarak adlandırılan cihaz is-
minin kısaltılmasından türemiştir. 
Navtex, uluslararası düzeyde 
gemilere hava durumu, güvenlik, 
risklere karşı bildirimlerin iletil-
mesini sağlayan bir haberleşme 
ağıdır. 

Türkiye ve Yunanistan arasındaki 
Navtex ilanı sorunu, bir uluslara-
rası hukuk problemi olmakla bir-
likte sorunun temeli, çok kutuplu 
dünya düzeninde konumlanmış 
devletlerin Doğu Akdeniz bölgesi 
üzerinden çıkarlarını maximize 

etmek için oluşturduğu politi-
kalara dayanmaktadır. Doğu Ak-
deniz, sahip olduğu medeniyetler 
mirası, tarihi ve özellikle içinde 
barındırdığı hidrokarbon ener-
ji kaynaklarıyla jeopolitik ve je-
ostratejik bir önem arz etmektedir. 

Sorunun nedenlerinin çeşit-
li ve karmaşık olması sorunun 
çözümlenebilirliğini etkilemek-
tedir. Öncelikle belirtmek gere-
kir ki Türkiye ile Yunanistan 
arasındaki sorunlar yumağı iki 
devlet geleneğinin siyasi, ekono-
mik, etnik, kültürel, dini, olarak 

çatışmasından kaynaklanmak-
tadır. Ege Denizi ile ilgili olarak 
süregelen sorunların çözümü için 
iki ülke arasında 2002 yılında 
başlayan görüşmeler, ülkeler ar-
ası diplomatik ilişkinin olumsu-
zlaşmasıyla birlikte 2016 yılında 
son bulmuştur. Yakın zamanda, 
Türkiye ile Yunanistan arasın-
da karşılıklı Navtex ilanlarının 
gündeme gelmesi, Türkiye’nin 15 
Temmuz tarihinde Yavuz sondaj 
gemisini kullanarak Navtex ilan 
etmesinin ardından tetiklenmiştir. 
Yunanistan’ın karşılık niteliğinde 
Navtex ilanının ardından Türkiye, 
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yeniden 21 Temmuz ile 2 Ağustos 
tarihleri aralığını kapsayacak şekil-
de, sismik araştırma gemisi Oruç 
Reis’i bölgede kullanmak üzere 
Navtex ilan etmiştir. Oruç Reis’in 
işlemlerini yürüteceği bölge Meis 
ve Rodos Adaları arasındadır. 
Oruç Reis Antalya’da bekletil-
erek, bölgeye gönderilmemiştir ve 
bu durumun üzerine Yunanistan 
hükümeti, Türkiye ile nüksed-
en sorunun çözümü için olumlu 
diplomatik ilişkilere açık oldukları 
yönünde bir açıklama yapmıştır. 
Fakat Türkiye’nin Oruç Reis’i Ro-
dos ve Meis adaları arasında kal-
an bölgeye göndereceğini belirten 
yeni Navtex ilanı gerek Yunanistan 
gerek AB ülkeleri tarafından, kıta 
sahanlığı ihlali yapıldığı gerekçe 
olarak gösterilerek reddedilmiştir. 
Türkiye ile Yunanistan arasındaki 
gerginliğin yükselmesini, denge-
lemek amacıyla Almanya Şansöly-
esi Merkel, iki ülke arabulucu-
luk rolünü üstelenen görüşmeler 
başlatmıştır. Türkiye ile Yunani-
stan arasındaki müzakere süreci 
başlamadan önce 7 Ağustos tar-
ihinde Yunanistan ile Mısır ar-
asında, kıta sahanlığına ilişkin ve 
Uluslararası hukukta Türkiye’nin 

belirttiği alanlarla uyuşmaya-
cak maddeler içeren bir anlaşma 
imzalanmıştır. Anlaşmanın im-
zalanmasının ardından Türkiye, 
ilişkileri yapılandırıcı görüşme-
lerin yapılmasını erteleme kara-
rı almıştır. 1-2 Ekim tarihler-
inde Brüksel’de gerçekleşen AB 
zirvesinde, Türkiye’ye uygula-
nacak bir yaptırım kararı alın-
mamıştır. 8 Ekim tarihinde iki 
ülkenin Dış İşleri Bakanları olar-
ak, Bratislava’da yapılan görüşme-
lere göre planlanacak müzak-
ereler kapsamında, yapılacak 
görüşmelerin hangi konuları 
içermesi bakımından uyuşma-
zlık yaşanmıştır. Yunanistan salt, 
kıta sahanlığı meselesi üzerine 
görüşme gerçekleştirmek isterken, 
Türkiye adaların statüsü, hava sa-
hası, askeri birliklerin gönderildiği 
adalar konularında da müzakere 
etme isteğini belirtmiştir. 

Yunanistan’ın Navtex ilanlarına 
karşılık, Türkiye’nin Navtex ilan 
etmesi hukuksal olarak faaliyette 
bulunacağı yetki alanında, kararlı 
dış politika duruşunu temsil et-
mektedir. Yunanistan, Türkiye’nin 
hidrokarbon arama çalışmalarını 

tepkiyle karşılamıştır. Doğu Ak-
deniz’de İsrail, Mısır ve Güney 
Kıbrıs Rum Cumhuriyeti (GKRC) 
ile ortaklaşa hareket eden Yunan-
istan, Türkiye’nin Navtex il-
anının gayrimeşru olduğunu öne 
sürmektedir. Tüm bunlarla bir-
likte Yunanistan’ın Avrupa Birliği 
(AB) üyesi olması, Yunanistan’ın 
dış politika karar alma meka-
nizmasını şekillendirmektedir. 
Dolayısıyla Yunanistan’ın uluslar-
arası sisteme etki eden bir örgüt 
olarak AB’yi arkasına aldığını 
düşünmesi ve Türkiye’ye karşın 
güç birliği niteliğinde AB un-
surunu gizil faktör olarak bünye-
sinde barındırması, Doğu Akden-
iz parametrelerini inşa etmektedir.  
Ancak, Türkiye’nin Libya ile 2019 
senesinde deniz hukuku kap-
samında, yetki alanlarının sınır-
landırılmasına dair imzaladığı an-
laşmanın Birleşmiş Milletler (BM) 
tarafından da onaylandığı da göz 
önünde bulundurulduğunda, Tür-
kiye’nin hukuksal ve yasal hakları-
na dayanarak, dış politika stratejil-
erini belirlediği ifade edilmelidir. 
  

 Tuğçe TAŞ
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ABD Başkanlık ve Kongre Seçim-
leri gün geçtikçe yaklaşırken, başkan 
adayları arasındaki rekabet ortamı da 
kızışıyor. Hali hazırda başkanlığını 
sürdüren Cumhuriyetçi Parti’nin 
adayı Trump’ın karşısında Demokrat 
Parti eski başkan yardımcısı Joe Biden 
bulunuyor. 
 
Her yıl yapılan anketler seçim hak-
kında insanların kafasında bir fikir 
oluşmasını sağlıyor. Bugüne kadar 
yapılan anketlere göre Biden’in başkan 
olması olası gözüküyor. Ancak bu an-
ketlerin sonucu her zaman doğru tah-
min ettiğini söylemek yanlış olacaktır 
ki bunun en iyi örneği bir önceki ABD 
başkanlık seçimleri olacaktır. Hillary 
Clinton, seçim anketlerinde önde 
gözüktüğü halde seçimlerde yüzü 
gülen taraf Donald Trump olmuştu.

Adaylar
ABD genel seçimlerinde iki partinin 
hakimiyeti var. Bunlardan birisi lib-
eralizmi savunan Demokrat Parti’nin 
adayı eski başkan yardımcısı Joe Bid-
en. Trump’tan önce başkanlık yapmış 
olan Obama Demokrat Parti üyesi-
ydi. Biden şu an itibarıyla anketlerde 
Trump’ın önünde gözüküyor. Amer-
ikan Muhafazakarlığının temsilcisi 

ABD SEÇİMLERİ 

olan Cumhuriyetçi Parti’nin adayı 
ise şu anda aktif olarak başkanlığını 
sürdüren Donald Trump. Yıl içer-
isinde gerçekleşen olaylar Trump’ı 
son derece fazla etkiledi. Özellikle 
polislerin siyahilere karşı şiddeti son-
rasında çıkan olaylar ve Trump’ın bu 
konu hakkındaki tutumu soru işaret-
leri ile karşılandı. Öte yandan seveni 
de sevmeyeni de çok olan bir isim 
olan Trump’ın bu seçimde ne yapacağı 
merak konusu.

Münazara 
Trump ve Biden arasında yapılan 
münazarada ise en çok üzerinde duru-
lan konu tüm dünyanın gündemi olan 
koronavirüstü. Koronavirüs konusun-
da tam 20 dakika konuşuldu. İki baş-
kan da yapacakları şeyleri anlatırken 
Trump tam tamına 73 kere Biden’in 
sözünü kesti. Münazaranın en akılda 
kalıcı olayı ise Biden’in artık dayana-
mayıp “Çeneni kapat be adam” dem-
esiydi. 

3 Kasım’da gerçekleşecek seçimle 
beraber başkanın yanı sıra kongre 
düzeni de değişecek. Kongrenin hangi 
kanadının hangi parti tarafından kon-
trol edildiği, ABD başkanının çalışma 
alanını da önemli ölçüde belirliyor. 

Seçime artık bir aydan kısa bir süre 
kalmışken bağışlarda ise son duru-
ma bakıldığında Biden’in Trump’a 
fark attığını görüyoruz. Demokrat 
Parti adayı 708,5 milyon değerinde 
bir bağış toplarken rakibi Trump’ın 
595 milyon dolaylarında olduğunu 
görüyoruz. Biden’in bağışlarının çoğu 
California ve New York’tan gelirken, 
Trump’ın bağışları Texas ve Califor-
nia’dan gelmiş durumda. 

Trump’ın Koronavirüse 
Yakalanması
Münazara sırasında “Evet maskeyi 
bende önemsiyorum ancak Biden gibi 
her zaman maske takmıyorum” diyen 
Trump’ın birkaç gün sonra korona-
virüs testi pozitif çıktı. Bu olay tüm 
dünyada bir anda gündeme oturdu 
ve hemen komplo teorileri dönmeye 
başladı.

Trump’ın koronavirüs testi 2 Ekim’de 
pozitif olarak açıklanmış ve hastaneye 
kaldırılmıştı. Yaklaşık 3 gün sonra 5 
Ekim tarihinde ise negatif sonuç ile 
hastaneden taburcu edildi. Bu sıra-
da Trump ise bu hastalığı “tanrının 
bir lütfu” olarak gördüğünü ve artık 
bu hastaları daha iyi anladığını ve bu 
konuda çalışacağını söyledi.  

Koronavirüs sonrası ilk mitinginde ise 
kendini çok güçlü hissettiğini söyley-
en Trump “herkesi öpebilirim” di-
yerek mutluluğunu açığa vurdu. 

ABD Başkanlık seçiminde artık son 
düzlüğe girildi ve taraflar son kozlarını 
oynuyor. Her ne kadar anketlerde Bid-
en önde gözükse de bu anketlerin her 
zaman kesin bir sonuç oluşturmadığı 
ise kesin. 
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Başkent Ankara’da Dış İşleri 
Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun 
katılımıyla birlikte Türkiye ile 
Japonya arasında Teknik İş birliği 
Anlaşması imzalandı. Konu hak-
kında konuşan Çavuşoğlu “Anlaş-
ma Türk İş birliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığı (TİKA)-Japonya 
Uluslararası İşbirliği Ajansı’nın 
(JICA) işbirliğini genişletecek 
ve özellikle de üçüncü ülkelerde 
işbirliği olanaklarını artıracak” 
dedi. 

İki ülke arasında günden güne ar-
tan iyi ilişkileri böyle bir anlaşma 
ile pekiştirdik. Japonya’yı artık 
“stratejik ortak” ve bir “ticaret 
ortağı” olarak gördüğümüzden 

TÜRKİYE İLE JAPONYA ARASINDA TEKNİK İŞ 
BİRLİĞİ ANLAŞMASI

bahseden Teknik işbirliği alanın-
da bugüne kadar değişik projeleri 
hayata geçirerek örnek bir işbirliği 
gösterdik. Teknik iş birliğimiz 
ekonomik ilişkilerimizde önem-
li bir boyuttur. Bugün imzalan-
acak anlaşma Japonya Uluslar-
arası İş birliği Ajansı’nın (JICA) 
Ankara’daki ofisi için 1994 tari-
hli düzenlemenin yerini alacak. 
JICA, 1959’dan beri ülkemizde 
önemli projelere destek vermiştir. 
Teknik iş birliğine önemli katkılar 
sağlamıştır” dedi. 

Japonya Uluslararası İş 
birliği Ajansı (JICA)

Japonya Uluslararası İş birliği 

Ajansı, ülkenin resmi ajansıdır. 
Gelişmekte olan ülkelerle iş birliği 
sağlamak, sosyal ve ekonomik 
gelişmelere yardımcı olma amacını 
güder. JICA bize çok da yabancı 
bir ajans değil. Daha önce 1999 
ve 2011 depremleri gibi afet du-
rumlarında bize yardımcı oldular. 
Bunun dışında Marmaray, Fatih 
Sultan Mehmet Köprüsü gibi katkı 
sağladıkları projeler de mevcut.

Bu anlaşma ile zaten arası günden 
güne iyiye giden iki ülkenin ar-
asındaki ilişkiler daha da iyi bir hal 
aldı. Bu iş birliğinin iki ülkeye de 
faydası olmasını umuyoruz.
     
             Kadir YILDIRIM 
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İŞGAL ALTINDAKİ KARABAĞ’IN AZATLIĞI

Karabağ, yıllardır süregelen Azerbay-
can-Ermenistan arasındaki çatışmaların 
merkez noktasıdır. Stalin döneminde 
Sovyet Rusya’nın bölgeye özerk oblast 
vermesi, 1988 yılında ise Sovyet Ermeni-
stan’ın bölgede hak iddia etmesiyle tansi-
yon 1990’lı yılların başında sıcak çatışma-
ya dönüşmüş ve Karabağ’ın Ermeni güçler 
tarafından işgal edilmesine sebep olmuş-
tur. 1992 yılında AGİT Minsk Grubu to-
planıp nihai çözümü odaklasa da, başarılı 
olamamıştır. 
 Tarihler 27 Eylül 2020’inin sa-
bahını gösterdiğinde Azerbaycan tarafı 
Karabağ’a yönelik harekat başlattığını 
açıkladı. Karabağ, Azerbaycan için sadece 
bir toprak parçası değil ulusal güven-
lik için de önemli husustur. Harekatın 
başlamasından bir gün öncesinde işgal 
altındaki Karabağ tarafından Azerbay-
can topraklarına füzeler gönderilmiştir. 
Harekatın başlangıcı sonrasında Türki-
ye, Pakistan ve Ukrayna’dan Azerbay-
can’a destek bildirileri gelirken Türkiye 
ve İsrail’in yaptığı tıbbi-askeri yardımlar 
harekatta önem arz etmektedir. Türki-

ye’nin ve İsrail’in SİHA’larının ünleri bu 
harekat sonrasında mutlaka dünya çapın-
da bir talebe sebep olacaktır. Ermeni-
stan’a ise Rusya ve İran’dan aynı destekler 
gelmektedir.
 Rusya’nın yardım uçağı Gür-
cistan’ın hava sahasının kullanılmasına 
izin vermemesi üzerine İran hava sa-
hasından gönderildi. Azerbaycan’daki 
petrollerin önemli bir kısmını işleyen 
Kazakistan ise harekatın durdurulması 
üzerine çağrı yaptı. Savaşı durdurmaya 
yönelik açıklama yapan Amerika Birleşik 
Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo, 
Azerbaycan’ın ve Ermenistan’ın dış işleri 
bakanlarıyla 23 Ekim tarihinde bir araya 
gelecek.
 Türkiye’de bütün devlet erkan-
ları harekata destek verildiğini açıkladı. 
Dış İşleri Bakanı Çavuşoğlu, “Artık bu 
meseleyi (Karabağ) kökünden çözmek 
istiyoruz” ve “Türk diplomasisi olarak da 
dünyanın her yerinde kardeş Azerbay-
can’ın yanında olmaya devam edeceğiz. 
Özellikle Azerbaycan’ın büyükelçiliğinin 
olmadığı yerdeki temsilciliklerimiz Azer-

baycan için çalışacak” açıklamalarında 
bulundu.
Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü, 
basın toplantısı yaptığı sırada arkasında 
duran Ermeni askerin terlikle ve gayrin-
izami, umursamaz şekilde arkada durması 
Ermeni ordusunun başarısızlığının ned-
enlerinden biri olarak gösterilmektedir. 
 Savaşı kaybetmenin telaşına 
girerek, harp hukukunu çirkefleştiren 
Ermenistan, ateşkese rağmen sivil yer-
leşim yerlerini bombalayarak Azerbay-
can vatandaşı yaşlı, çocuk, genç demeden 
her birisini hedef almaktadır. Cebrail ve 
Fuzuli gibi önemli şehirleri ve Hocaven 
bölgesinden birçok köyü özgürleştiren 
Azerbaycan, toplamda 78 yerleşim yerini 
kurtardığını açıklamıştır.
Diğer yandan, Ermenistan tartışmalı ve 
işgal altında olan bölge haricinde de Azer-
baycan’a saldırmaktadır. Başta Gence şehri 
olmak üzere birçok Azerbaycan yerleşim 
yeri bu saldırıların hedefi olmuştur. An-
cak, burada Ermenistan’ın Azerbaycan’ı 
kışkırtarak Karabağ dışında, Ermenistan 
topraklarına saldırmalarını istemektedir. 
Zira, Azerbaycan’ın Karabağ toprakları 
dışında yapacağı bir saldırıda Rusya’nın 
Ermenistan lehine açık destek vermesi söz 
konusu olacaktır. Ayrıca, böyle bir saldırı 
karşısında batı dünyası da Ermenistan’a 
açık desteğini gösterecektir. Bu nedenle, 
Azerbaycan kuvvetleri dikkatli adımlar 
atarak sadece hukuken kendi toprakları 
olan Karabağ bölgesinde operasyonlarına 
devam etmektedir. 
Emir TÜRK
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Bunun yanında birçok otel 25 yıllık 
rezervasyonlarını tamamlamıştı. 

1974 yılında Türkiye, adada yaşayan 
Türkler ve ülkenin politik stratejisi 
için adaya asker çıkardı. Gerçekleşen 
2. müdahale sonrasında Maraş, Türk 
askerleri ve Birleşmiş Milletler askerl-
eri hariç, sivil halka tamamen kapatıldı. 
Siyasi koz olarak elde tutulan bu bölge, 
savaşın ve anlaşmazlıkların simgesi 
olarak 46 yıldır terkedilmiş durumda. 
Taraflar, herhangi bir çözüme vara-
mayınca Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi tarafından yerleşime ve iskâna 
kapanan bu bölgede yıllardır taraflar ar-
ası kalıcı bir çözüme ulaşılamıyor.

KKTC’de  18 Haziran 2019 tarihin-
de gerçekleşen Bakanlar Kurulu to-
plantısında Kapalı Maraş’ın açılması 
konusunda adım atılarak, uzmanlar be-
raberinde envanter çalışması yapılması 
kararı alınmıştı. 2019 yılında başlayan 
envanter çalışması sonrasında Türkiye 
ve KKTC, Rum kesimi desteklemese 
de adanın yeniden açılması hususunda 
kararlıydı. Dönemin başbakanı Ersin 

Geçmiş dönemlerde büyük eğlence 
merkezlerinin yer aldığı, modern mi-
marisi ve lüks standartları ile dikkat 
çeken, dünyaca ünlü isimlerin uğrak 
yeri ve döneminde dünyanın en gözde 
turizm merkezi olan Kapalı Maraş, 46 
yılın ardından ilk kez 8 Ekim 2020 tari-
hinde kademeli olarak açıldı. 

Peki Maraş neden kapanmıştı?

13 Ağustos 1974 yılında sona eren 
2. Kıbrıs Barış Harekâtı kapsamın-
da Maraş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
kontrolüne geçmişti. Türkiye, Doğu 
Akdeniz’de önemli gelişmeler yaşanırk-
en, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon-
seyinin aldığı karar ile yerleşim ve 
iskâna kapatıldığı için “Hayalet Şehir” 
adını alan Maraş’ın açılmasına yönelik 
önemli süreci başlatma kararı aldı. 

Dünyanın gözünü alamadığı Maraş, 
1974 yılına kadar en parlak dönemler-
ini yaşadı. Otelleri ve kumarhaneleri 
dolayısıyla; “Akdeniz’in Las Vegas’ı” 
olarak bilinmekteydi. Dünyanın ilk 
7 yıldızlı oteli burada bulunuyordu. 

Tatar’ın, Kapalı Maraş’ın açılacağını 
gündeme getirmesinin ardından karara 
tepkiler yağdı. Kapalı Maraş hakkında 
alınan bu karar, Rum Medyasında geniş 
yankı uyandırdı. Karar, Rum Ulusal 
Konseyi’nin en önemli gündemi haline 
geldi. Hayalet Şehir Maraş’ın açılması 
ile ilgili atılan adımdan geri dönülmesi 
çağrısı yapıldı. Türkiye Barolar Birliği 
tarafından 15 Şubat 2020 tarihinde 
Maraş’ta, “Hukuki, Siyasi ve Ekonomik 
Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı” to-
plantısı yapıldı. Türkiye ve KKTC’nin 
yürüttüğü çalışma kapsamında incele-
nen belgeler gösteriyor ki şehir, Lala 
Mustafa Paşa Vakfı, Abdullah Paşa Vak-
fı ve Bilal Ağa Vakıflarına ait. 
1974 Kıbrıs Barış Harekatı’ndan bu 
yana, Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi’nin aldığı karar uyarınca hem 
yerleşime hem de iskâna kapatılmış 
hayalet bir şehir olan Maraş, 46 yılın ar-
dından ilk kez kademeli olarak açılma-
ya başlandı. 8 Ekim 2020 tarihinde ilk 
aşamada, Maraş’ın kamuya ait olan sa-
hil bölümünün bir kısmı ve Demokrasi 
Caddesi halkın kullanımına açıldı. 

 Helin TOĞAY

AKDENİZ’İN “LAS VEGASI” HAYALET ŞEHİR MARAŞ, 
46 YIL SONRA İLK KEZ AÇILDI!



20.  Sayı

12

AYNI GÜN 15 YANGIN

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pa-
kdemirli 15 yangın çıktığını belir-
terek 9’u orman yangını 6’sı kırsal 
yangın olmak kaydıyla tamamının 
kontrol altına alındığını söyleyebil-
irim. Hatay Belen’de ise çalışmalar 
devam ediyor” dedi. Bakan Pak-
demirli, şunları söyledi: “Hatay’da-
ki yangın 300-400 hektarlık bir 
alanda oldu. Nergizlik, Müftüler, 
Karahüseyinli Mahalleleri ile Belen 
ilçe merkezi yangında zarar gördü. 
Meteorolojik şartlar yangınla mü-
cadelede aleyhte oldu. Yüzde 18 
nem ve 35 derece sıcaklıkla birlikte 
70 kilometreyi aşan rüzgar zorluk 
yarattı. Yangına 1 uçak, 5 helikop-
ter, 188 arazöz, 25 iş makinesi ve 
750 personelle müdahale ediyoruz. 

15 ton su atabilen Kartal helikop-
terini de bölgeye sevk ettik 

Hatay’da çıkan yangının ancak 
44 saatte söndürülebilirken bu 
yangının ardından ülkenin dört bir 
yanında yangınlar çıkmaya devam 
etti. 

Bu yangınlar Bursa, Adana, Ordu, 
Hatay (İskenderun, Belen, Arsuz), 
Kayseri, Karabük, 

Balıkesir (Savaştepe), Man-
isa’da da yangınlar çıkarıldı.
Yangınların sorumlusu olarak 
terör örgütü pkk’ya bağlı ve kendil-
erine ateşin çocukları inisiyatifi 
diyen grup üstlendi. Yürütülen 

soruşturma sonucu içinde terör 
örgütü pkk’nın ve yangını üstle-
nen grubun da olduğu pek çok kişi 
gözaltına alındı. Yangınlar ile ilgili 
yapılan soruşturma ve davalar de-
vam ediyor.

Bakanlığın verdiği verilere 
göre: 
- 7 daire,
- 11 müstakil ev,
- 14 işyeri,
- 8 fabrika,
- 4 araç,
- 3 depo,
- 35 arı kovanı kullanılmaz 
hale geldi.
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ve diğer kurumlar esnek çalışma mod-
eli geliştirilmektedir. Küresel alanda 
yaşanan değişimde hükümetler ku-
rumların hayatta kalmasını sağlaması 
yanı sıra diğer alanlarda liderlik etme 
mekanizmasını geliştirmesi gerek-
mektedir. Küresel alanda yaşanan 
belirsizlik ve değişkenlik kurumların 
yapılarını değiştirmekte ve bilgiye ak-
abinde iletişim teknolojilerinde kend-
ini geliştirmiş olan kişiler bu süreçte 
yerini almaktadır. Günümüzde salgın 
hakkında bilgilendirme aşamasın-
da basit, akıcı ve doğrudan iletişim 
uygulamalarının kullanımı ön plana 
çıkmaktadır. Sağlık Bakanı Fahret-
tin Koca’nın sosyal medya üzerinden 
yaptığı paylaşımlar ve açıklamalarla 
vatandaşların panik halinde olmasını 
engelleme ve bu süreçte nasıl önlemler 
alınmasına dair döneme ışık tutmak-
tadır.

Türkiye kara bulutların altında yer 
alan ülkeleri gözlemledikten sonra 
mekanizma dâhilinde salgının yayıl-
masını beklemeden harekete geçmesi 
başarılı bir kriz yönetimi aşamasına 
geçiş yaptığını göstermektedir. Bu 
açıdan Türkiye’nin demografik yapısı 

Küresel çapta yaşanan Covid-19 sal-
gını sebebiyle Türkiye’de kriz yöne-
timi çerçevesinde kendi mekaniz-
malarının işlerliğini korumak ve 
geliştirmek için yaptığı politikalar 
ışığında kararların uygulanmasın-
da sergiledikleri olumlu ve olumsuz 
sonuçlar gözlemlenmektedir. Küresel 
çember etrafında yaşanan Covid-19 
salgını ışığında Türkiye’de kamu 
yönetimine yansıyan stratejik karar-
lar yer almaktadır. 

Endüstri 4.0 devrimi kurumlara yeni 
bir bakış açısı getirmekte ve bu özel-
liklerden biri kurumların diğer ku-
rumlarla rekabet içinde olmasının 
yanı sıra her alanda iş birliği ol-
gusunun gelişmesini ön plana çıkar-
maktadır. Bu dönemde uluslararası ve 
yerel kurumların salgını birlik ve be-
raberlik olgusuyla yenilgiye uğratma-
ya çalıştıklarını görülmektedir. Cov-
id-19 salgını ülkelerin kurum yapısını 
tekrardan inşa ederken çalışanların 
özellikleri ve çalışma şartlarının 
değişmesine öncülük etmektedir. 
Covid-19 salgını dolayısıyla vatandaş 
sağlığını koruma ve salgının önlen-
mesini sağlamak için kamu kurumları 

genç nüfusun ağırlıklı olmasından 
dolayı salgın sürecini normalleşen se-
viyeye ulaştırabilmektedir. 

Küresel alanda yankılarını duy-
duğumuz Covid-19 salgını gelişmiş 
ülkelerin dahi halkına hizmet sunu-
munda geri kaldığı ve kriz esnasında 
kurumların yapısını yenileyemediğini 
gözlemlenmektedir. Türkiye ise, bu 
süreçte hem halkına hem de küre-
sel alanda salgının çığlıklarına karşı 
yardım eden bir ülke konumuna yük-
selmektedir. Türkiye diğer ülkelerde 
salgının yayılmasını izlerken aynı 
zamanda erken dönem olarak tabir 
edebileceğimiz önlemlere kapılarını 
aralamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü, 
her dönem küresel influenza hazırlık 
planı yapmaktadır. Bu plan salgın 
durumlarında ülkelere yol gösterme 
amacı taşımaktadır. 

Ülkelerin salgın sürecinde strate-
jik karar mekanizmasının başarılı 
olup veya başarılı olmadığını öğren-
mek için devletin sağlık kurumları 
vasıtasıyla test yapılan kişi sayıları 
artmasına ve azalmasına bakılması 
gerekmektedir. Türkiye’de Covid-19 

TÜRKİYE’NİN COVİD-19 VİRÜSÜYLE SAVAŞI
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salgınına karşı test oranları arttırılmış 
olduğu görülmektedir. Bu çerçeve-
de, kamunun stratejik kararlarının 
işlerliğinin sağlandığını görmemiz 
için varsayılan noktalar şunlardır; 
hastalığın geniş kitleye yayılmasını 
önlemek için insanların seyahat 
özgürlüğünün sınırlandırılması, toplu 
taşımaların, iş yerlerinin kapanması 
yanı sıra ülkede bulunan kişilere evde 
kal çağrısı yapılmakta ve kamunun 
bu önlemleri yürürlüğe koyma hızı 
çerçevesinde etkin kararlar geliştirme 
ve kararları uygularken şeffaflık ön 
plana çıkması durumunda stratejik 
kararların işlerliği sağlanmış olmak-
tadır.
Türkiye’de yapılan önlemler açısından, 
ilk aşamada salgının kaynağın bu-
lunmasına ve hastalığın bildirilmesi 
yanı sıra tanısı konması ve izolasyon 
çerçevesinde taşıyıcı bireylerin aran-
masına yönelmektedir. Bu çerçevede 
sağlık eğitimleri veya yeni medya üze-
rinden bilgilendirilmeler mevcut ol-
maktadır. İkinci aşama ise, hastalığın 
bulaşmasına karşı çevre koşullarının 
sağlanması, koruyucu ekipman tem-
ini yanı sıra yiyecek ve içeceklerin 
denetimi yapılması sağlanmaktadır. 
Covid-19 salgının son aşamasında 
ise, hastalık bulaşmayan kişilere karşı 
karantina önlemlerinin genişletildiği 
görülmektedir.

Türkiye’de 11 Mart 2020 tarihinde 
ilk Covid-19 vakası tespit edilmek-
tedir. Çin’de yaşanan çığlıkların ve 
diğer ülkelerde yankılarını duymanın 
çerçevesinde Türkiye salgın olasılığını 
göz önünde bulundurarak önlem-
lerle kontrol altına almak için 10 
Ocak 2020 tarihinde Sağlık Bakan-
lığı aracılığıyla Operasyon Merkezi 
kurulmasının yanı sıra Bilim Kurulu 
oluşturulmaktadır. 14 Ocak tarihinde 
Covid-19 rehberi hazırlanmakta bilg-
ilerin tek elden toplanılması amaçl-
anmaktadır. 23 Ocak tarihinde Sağlık 
Bakanlığı Çin’den gelen uçuşlar için 
kontrol önlemleri dahilinde yolcu-
lara bilgi formu verilmesi ve uçaktan 
inen yolcular termal kamera ile taran-
maktadır. Çin’de ilk vakanın 11 Ocak 
2020 yılında duyurulmasından bir 

gün önce Türkiye’de Sağlık Bakanlığı 
tarafından Operasyon Merkezi ve Bil-
im Kurulu kurulmaktadır. Yeni birim-
ler kurulması çerçevesinde ülke da-
hiline yayılma süreci başlamadan kriz 
durumu meydana geldiğinde kontrol 
altına alma yollarını tasarlamaktadır. 
31 Ocak tarihinde Çin’e salgını kon-
trol altına alabilmesi için sağlık mal-
zemeleri gönderilmektedir. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan Kabine toplantısında şu sözleri 
ifade etmektedir: “Hiçbir salgının, 
hiçbir tehdidin ülke ve millet olar-
ak birliğimizden, beraberliğimizden, 
kardeşliğimizden, dayanışmamızdan 
büyük olmadığını inancıyla yolumuza 
devam ediyoruz.”

Türkiye kriz yönetimi sürecinde 
karar almada halkın etkin bir şekilde 
katılımının sağlanması yanı sıra Cov-
id-19 Salgınıyla mücadele etmesinde 
orantılı ve tutarlı bir yol izlemektedir. 
Kriz döneminde birlik ve beraberlik 
duygusunu vurgulamak geniş kitleler 
üzerinde etki sağlayarak uygulanacak 
kararlara katılımı çerçevesinde karşı 
çıkmaması ön plana çıkmaktadır. Tür-
kiye Covid-19 salgını yani pandemi 
sürecinde devletin kamu kurumları 
şeffaflık çerçevesinde bireysel sorum-
lulukları anlatmakta ve bireylerin 
tedbirlere uymasını sağlamaktadır. 
Bu da toplum mekanizmasının süreci 
aydınlığa kavuşturduğunu gösterme-
ktedir. Salgın sürecinde kriz iletişimi 
tehdit çemberinde yer alan bireylerin 

devletin sağlık kurumları ve diğer uz-
manlar tarafından görüş paylaşımı et-
kili bir şekilde yapıldığı takdirde hast-
alığını azalmasına vesile olmasının 
yanı sıra ülkenin ekonomik ve sosyal 
alanda istikrara kavuşmasını sağlam-
aktadır. Küresel alanda yankılarını 
duyduğumuz salgının tespiti ışığında 
çözüme ulaşabilmek içi tedbir strate-
jisi oluşturulmaktadır. Tedbir stratejisi 
çerçevesinde dört ana nokta şunlardır: 
sosyal mesafenin korunması, bu 
dönemde sağlık sisteminin ayakta kal-
ması ve geliştirilmesi, temel ihtiyaçlar 
ışığında hizmetlerin aksamaması sağl-
anmasının yanı sıra Kamu düzeninin 
devam etmesi gerekmektedir. 

Türkiye’de pandemi sürecinde 
toplumsal sosyal önlemler T.C. Cum-
hurbaşkanlığı aracılığıyla hızlı ve ver-
imli şekilde stratejik kararlar alınma-
ya başlamaktadır. Kamu alanlarında 
vatandaşların çoğunluğun fazla old-
uğu yerde bulunmaması ve hastalığın 
geniş kitlelere yayılmasını önlemek 
için tedbirler almaktadır. Kamuda 
çalışma koşulları tekrar belirlenmek-
tedir. Kamu çalışanları adına mevzuat-
ları düzenlemekte ve esnek çalışma 
saatleri, dönüşümlü çalışma yanı sıra 
evden çalışma metotları geliştiril-
mektedir. Bu metotlar dahilinde 
çalışanlarına pandemi sürecinde nel-
er yapılacağına dair bilgilendirmeler 
uzaktan eğitim olarak adlandırılan 
seminerler aracılığıyla sağlanmak-
tadır. Bu koşullar ışığında Endüstri 4.0 
devriminin getirmiş olduğu yenilikler 
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maktadır. Ekim ayına gelindiğinde ise, 
Üniversitelerin güz döneminin uzak-
tan eğitim olmasına karar verilmiş 
olsa da yüz yüze eğitimin daha ver-
imli olacağı düşünülerek kapıyı aralık 
bırakmaktadırlar. 

13 Mart tarihinde ise, Diyanet İşleri 
Başkanlığı tarafından cuma nama-
zlarının toplu şekilde kılınmasının 
önüne geçmek için camileri kapatmak-
tadır. Her toplumun din kırmızı çizgi-
si olarak ön plana çıkmakta bu çerçe-
vede camilerin kapatılması toplumun 
salgına karşı önlem almama gibi du-
rumunu ortadan kaldırmaktadır. Sal-
gına yönelik diğer tedbir Hakimler ve 
Savcılar Kurulu tarafından adli işler ve 
zaman aşımına uğramayan davalar ve 
duruşmalar 15 Haziran 2020 tarihine 
kadar durdurulmasına dair karar ver-
mektedir. Türkiye 16 Mart salgının 
yayılmasını engellemek amacıyla 
maçların seyircisiz izlenmesine karar 
vermektedir. 17 Mart tarihine ge-
lindiğinin Covid-19 salgını sebebiyle 
ilk ölüm vakası gerçekleşmektedir. Bu 
çerçevede İngiltere, İrlanda, İsviçre, 
Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik 
Arap Emirlikleri’ne uçuşlar durul-
ması kararı alınmaktadır. 23 Şubat 
İran’da virüsün yayılması nedeniyle 
Türkiye İran ile olan kara yolu güm-
rük kapılarını kapatma kararı almak-
tadır. 17 Mart tarihinde İran’ın salgını 
kontrol altına alabilmesi için sağlık 
malzemeleri göndermektedir. Küresel 
salgın çerçevesinde Türkiye pandemi 
öncesi ve sonrası süreçlerde izole olan 
bir mekanizma yaratmadan diğer 

gün yüzüne çıkmaktadır. 
Türkiye pandemi sürecinde stratejik 
öneme sahip olan tıbbi araç gereçlerde 
yapay zekanın ön plana çıkması, 
kamu hastanelerinde kullanılan ek-
ipmanlarda üretim artışı sağlama, 
aşı üretimi aşamasında dışa bağımlı 
olan mekanizmada bağımlılığı azalt-
ma gibi stratejileri geliştirmektedir. 
Pandemi sürecinde hastalığı önleme 
ve kontrol almak için ihtiyaç olan 
ürünlerin üretilmesinde destek proj-
esi çağrısında bulunmaktadır. Türki-
ye, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
TÜBİTAK ve KOSGEB gibi kurumlar 
aracılığıyla ihtiyaç duyulan üretim 
sağlanması için acil önlem ışığında 
teşvik paketleri geliştirmektedir.
Türkiye’de toplumsal dayanışma 
çerçevesinde Covid-19 hastalığına 
yakalanmış olan kişilerin özel ve kamu 
sektöründe tedavi süreçleri SGK 
tarafından karşılanacak seviyeye get-
irilmektedir. Pandemi sürecinde üre-
timin devam etmesi içi teşvikler ver-
ilmenin yanı sıra vergi ödemelerinde 
ertelemeler ve destek uygulamaları 
yapılmaktadır. 30 Mart tarihinde Tür-
kiye’nin başlattığı kampanyalardan 
biri ise, Biz Bize Yeteriz Türkiye’m 
kampanyasıdır. Toplumsal birlik ve 
beraberlik duygusu çerçevesinde 
dayanışmanın oluşturulması için 
kampanyalar başlatılmakta ve pan-
demi sürecinde oluşan eksiklerin en 
kısa zamanda tamamlanması sağl-
anmaktadır. Yapılan kampanyalar 
aracılığıyla gelen paralar işsiz kalan 
kişilere, yardıma muhtaç olan kişilere 
destek verilmek amacıyla kullanıl-
maktadır. Türkiye pandemi süre-
cinde kendi vatandaşlarını korumak 
için aldığı tedbirler yanı sıra diğer 
ülkelere de sağlık ekipmanlarına ait 
stoklardan temin edip göndermek-
tedir. Siyasi ve ekonomik ilişkilerin 
sağlanmasında yumuşak güç olarak 
ön plana çıkmaktadır. 12 Mart tari-
hinde Türkiye’de ortaokullar ve bahar 
dönemi bir haftalık tatil sürecinden 
sonra uzaktan eğitim sistemiyle eğit-
imlerine devam etmektedirler. Eylül 
ayına gelindiğinde ise ortaokul ve 
ilkokullar kademeli olarak yüz yüze 
eğitim verilmesi aşamasına geçiş yap-

ülkelerde yayılan salgını da kontrol al-
tına almak için iş birliği mekanizması 
yaratmaktadır. 
20 Mart tarihinde Cumhurbaşkanlığı 
genelgesi aracılığıyla kültürel ve san-
atsal faaliyetler durdurulmaktadır. Bu 
tarihte hastanelerin içinde enfeksiyon 
hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, 
göğüs hastalıkları, iç hastalıkları uz-
manları hekimleri mevcut olması yanı 
sıra bulunduğu üçüncü seviye yoğun 
bakım yatağı bulunan hastanelerin 
Sağlık Bakanlığı tarafından, pandemi 
hastaneleri olarak kabul edilmesi kara-
rı verilmektedir. Salgın döneminde 
hastanelerim yeterli düzeyde olması 
ön plana çıkmaktadır. 21 Mart iti-
bariyle 35 yaş üstü olan ve kronik ra-
hatsızlığa sahip olan kişilerin evden 
çıkmasına sınırlanma getirilmektedir 
bu açıdan devlet kurumlarla iş birliği 
yaparak hayat eve sığar kampanyası 
yürütülmektedir. Salgının yayılması 
açısından panik anına mahal verme-
den toplumun psikolojik yapısını ko-
rumayı da amaçlamaktadır. Berberler 
ve kuaförlerin kapatılması yanı sıra 
restoranların paket servisleri içinde 
sınırlandırılma kararları alınmaktadır. 
Yaz aylarına gelindiğinde camilerin 
ibadete açılması, kuaförlerin ve aka-
binde alışveriş merkezlerinin sosyal 
mesafe kuralına uyularak açılmasına 
karar verilmektedir. 

Türkiye’de 22 Mart tarihinde kamu 
yönetiminin devam etmesi için kamu-
da çalışanların çalışma saatlerinde 
esneklik sağlanması yanı sıra toplu 
taşımaların yolcu sayısını indirme-
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si yönünde kararlar alınmaktadır. 23 
Mart tarihinde ise, marketlerin çalış-
ma saatleri de değiştirilmenin yanı 
sıra eğitimlerin uzaktan verilmesi 
kararı alınmaktadır. 27 Mart tarihin-
de ise, Covid-19 hasta sayıları artması 
veya azalması gibi veriler kamuoyu 
ile şeffaflık çerçevesinde paylaşılmak-
tadır. Kamuoyuna bilgilerin aksatıl-
madan açıklanması kriz yönetiminde 
iletişimi güçlendirmekte ve salgına 
karşı alınan önlemleri etkin hale get-
irmektedir. 

21. yüzyılda yankılarını duyduğumuz 
Covid-19 salgınında Türkiye’de kamu 
yönetiminin almış olduğu stratejik 
kararların sisteme olumlu yansıma-
ları şunlardır; Türkiye Çin’de yayılan 
salgını gözlemlemenin yanı sıra erken 
dönemde önlemlerle almaya başlam-
aktadır. Bu süreçte Türkiye salgının 
önleme çalışmalarıyla sisteme ışık tut-
manın yanı sıra ve diğer ülkelerde sal-
gının kontrol altına alınması için tıbbi 
malzeme desteği sağlamasına yardım 
etmektedir. Bu açıdan Endüstri 4.0’ın 
getirdiği küresel alanda rekabetçi 
iş birliği ön plana çıkmaktadır. T.C 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yeni 
medya olarak adlandırdığımız sosy-
al medyayı etkin ve verimli şekilde 

kullanarak çalışmalar hakkında bilg-
ilendirme sayesinde toplum mekaniz-
masında sorumluluk bilinci artmak-
tadır. 

Kriz yönetimde en önemli nokta il-
etişim olmaktadır. Devletler halkına 
şeffaflık ve açıklık ilkeleri doğrul-
tusunda bilgileri çarptırtmadan ifade 
etmesi durumunda olası krizin etkil-
erini azaltmada rol oynayabilmek-
tedir. Türkiye’de kamu yönetiminin 
almış olduğu stratejik kararların 
sisteme olumsuz yansımaları şun-
lardır; 10 Nisan 2020 tarihinde İçişleri 
Bakanlığının yayımladığı genelgede, 

30 Büyükşehirde ve Zonguldak’ta iki 
gün sokağa çıkma kararını iki saat 
önceden bildirmektedir. Sokağa çık-
ma kararından sonra toplum meka-
nizması panik halinde marketlere ve 
bakkallara akın ederek ihtiyaçlarını 
temin etme çerçevesinde sosyal me-
safeyi hiçe saymaktadır. Bu durum 
alınan önlemleri ve kriz yönetim süre-
cini bir adım geriye taşımaktadır. Kriz 
yönetiminde tek bir çatırdama sesi ol-
ması sistemdeki eksiklikleri görmeyi 
sağlamaktadır.
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