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Covid-19 
dünyayı

nasıl değiştirecek?

Dünya, son dönemin en büyük salgın hastalık-
larından biriyle mücadele etmeye devam ediyor. 
2019’u bitirdiğimiz günlerde Çin’den haberi gelen 
ve çok hızlı şekilde dünyaya yayılan Covid-19, 
yüzyıllardır yaşadığımız en büyük pandemilerden 
biri olarak tarih sayfalarındaki yerini aldı. Dünyayı, insanları, doğayı, toplum-
ları ve hemen her şeyi son derece derinden etkileyen ve günlük hayatlarımızı 
baştan aşağıya değiştiren bu salgın, bizlere birçok şeyi de tekrar sorgulama 
ve değerlendirme şansı sundu. Sağlığımız en büyük tehdidi yaşarken alış-
kanlıklarımız, çalışma ve iş hayatımız, iletişim şekillerimiz değişti. Evden 
gerekmediği sürece çıkmadık, çıktığımızda ise maske kullanmaya başladık. 
Toplantıları, eğitimleri dijital ortamlarda gerçekleştirmeye başladık. İlk kez 
hava, deniz, kara trafiği 3 çeyrek yüzyıl öncesindeki seviyeye indi. Karalar 
yalnızca hayvanlara, gökyüzü kuşlara, denizler ise balıklara kaldı. Uzun bir 
aradan sonra insanoğlu kısmi de olsa elini dünyanın üzerinden çekti, evle-
rine kapandı. Tüm bunların yanında, neredeyse her tür ekonomik faaliyet 
durdu, ulusal ve uluslararası tedarik zincirleri hasar gördü. Covid-19 pan-
demisinin etkilerini her yerde ve her şekilde hissetmeye devam ediyoruz. 

Bu sayımızın teması Koronavirüs salgını ve bizlere getirdikleri. Mikrofo-
numuzu bazıları Bilim Kurulu’nda da görevli olan, işin ekonomik, sağlık ve 
sosyokültürel yanını değerlendiren hocalarımıza uzaktık. Hastalığın olu-
şumu, yayılması, tedavisi, önlenmesi ve durdurulmasına dair çok sayıda 
değerli fikri bizlerle paylaşan hocalarımıza ve diğer değerli isimlere çok te-
şekkür ediyoruz. 

The Institute of Electrical and Electronics Engineers İstanbul Üniversitesi- 
Cerrahpaşa (IEEE İÜC) öğrenci kolu tarafından düzenlenen ve İstanbul Tek-
nokent Entertech’in sponsoru olduğu “Mühendislikte Topuk Sesleri (MTS)” 
etkinliği İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi’nde ger-
çekleştirildi. Haberimizin detaylarını ilerleyen sayfalarda bulabilirsiniz.  

Koronavirüsün etkisiyle tüm dünya giderek dijitalleşmeye devam ediyor. 
Özellikle iş dünyası bir anda kendisini büyük bir değişim sürecinin içerisinde 
buldu. Okulların ve iş yerlerinin kapanmasının ardından evden çalışma sis-
temi çok daha tercih edilir oldu. Biz de iş ve özel hayatta yaygınlaşan online 
toplantı uygulamalarına bu sayımızda yer verdik.

Yeni sayımızda yine farklı haberler, gelişmeler, makaleler ve röportajlar siz-
leri bekliyor.
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tülerdeki kontrastı artırmak için uy-
gulanan boyama, dondurma ve kesit 
alma işlemlerinin, yapıların orijinalliğini 
bozduğunu anlatan Çelik, bunların, 
virüsü gerçekte yaşadığı ortamda 
gerçek zamanlı görüntüleme ve karak-
terize etme imkanını ortadan kaldırdı-
ğını anlattı.

Gündem-Güncel

Türk bilim insanları
yerli süper mikroskopla

Kovid-19’u görüntülemeyi başardı

Almanya 
Covid-19 aşısı

deneyine 
onay verdi 

Fırat Üniversitesi araştırmacıları, saç 
telinden 750 kat daha küçük yapıdaki 
yeni tip koronavirüsün yapısını OD-
TÜ’lü bilim insanları tarafından gelişti-
rilen atomik kuvvet mikroskobu ile üç 
boyutlu görüntülemeyi başardı.

Yurt dışındaki çalışmalarda, elektron 
mikroskobu kullanılarak elde edilen 
veriler doğrultusunda, dikenli top şek-
linde modellenen koronavirüsün, Türk 
araştırmacıların atomik kuvvet mik-
roskobu kullanarak çıkardıkları yapısal 
görüntü analizlerinin, pek çok bilimsel 
araştırmaya ışık tutacağı belirtiliyor. 

Fırat Üniversitesi Doktor Öğretim 
Üyesi Ümit Çelik; ODTÜ Fen Edebiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Oral 
ve ekibi tarafından tarafından geliş-

Avrupa’yı umutlandıran bir diğer haber 
de Almanya’dan geldi. Almanya, İngil-
tere’nin ardından Covid-19 aşı çalış-
malarının insan üzerindeki denemele-
rine onay verdi. 

200 sağlıklı insan üzerinde 
denenecek 
Alman bilim insanları tarafından ilk 
insan üzerindeki denemelerine baş-
lanacak olan Koronavirüs aşı formülü 
bu alanda dünyadaki dördüncü onayı 
alan aşı olarak tarihe geçti. Bu gelişme 
virüsten zarar gören ülkeler tarafından 

tirilen ve TESİD ödülü alan yerli ve 
milli atomik kuvvet mikroskobunu 
kullanarak yaptığı çalışmada, koro-
navirüsün yüksek çözünürlükte gö-
rüntülenmesine ilişkin AA muhabirine 
açıklamalarda bulundu.

Virüsün, hücre ve bakterilerin, elektron 
ve atomik kuvvet mikroskopları gibi 
farklı tekniklerle görün-
tülenebileceğine işaret 
eden Çelik, elde edilen 
görüntülerin de bilimsel 
açıdan farklı değerler or-
taya koyduğunu anlattı.

Bu tekniklerden biri olan 
ve virüsleri analiz etmek 
için kullanılan elektron 
mikroskobunda, görün-

olumlu tepkiler aldı. Alman Federal Aşı 
Enstitüsü’nden yapılan açıklamaya 
göre ilk denemeler 200 sağlıklı insan 
üzerinde gerçekleştirilecek. Ayrıca 
ilk denemelere katılımın yaş aralığı 
ise 18-55 olarak ön plana çıkıyor. Aşı 
çalışmalarının ikinci aşamasında ise 
dozların arttırılacağı öngörülüyor. 

Avrupa’ya direnç kattı 
Almanya hükümeti tarafından verilen 
bu onay İtalya, İspanya ve Fransa gibi 
Koronavirüs’ün etkili olduğu ülkelerde 
bir umut ışığı yakmayı başardı. Ayrıca 
Alman bilim insanları aşının virüs üze-
rinde etkili olacağına dair beklentile-
rinin olduğunu dile getirdi. 
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TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan 
Mandal, Covid-19’a karşı aşı ve ilaç 
çalışmalarının tüm hızıyla devam et-
tiğini, klinik öncesi çalışmaların yaz 
ayları öncesinde tamamlanacağını 
ve üretime geçilebileceğini ifade etti. 
Mandal, “Aşı çalışmalarında ise 9 aylık 
bir zaman dilimi içinde klinik öncesi 
aşama tamamlanacak” ifadelerini 
kullandı. 

225 araştırmacı bulunuyor 
Tüm dünyayı etkisi altına alan Koro-
navirüs salgınına karşı çalışmalarını 
hızlandıran TÜBİTAK, aşı ve ilaç ge-
liştirme projelerini tüm hızıyla sürdü-
rüyor. TÜBİTAK desteği ile bu kap-

Koronavirüs, İtalya, İspanya, Fransa 
ve İngiltere gibi önde gelen Avrupa 
ülkelerinde oldukça ciddi sonuçlar 
doğurdu. Tüm Avrupa hızlı ve etkili 
bir çözüm arayışına girdi ve ilk müj-
deli haber İngiltere’den geldi. İngiltere, 

TÜBİTAK 
Başkanı

Covid-19 
aşısı için 

tarih verdi 

İngiltere umutlandırdı

samda “Covid-19 Türkiye Platformu” 
kuruldu ve bu platform altında 25 üni-
versite, 8 kamu araştırma kurumu ve 
8 firmadan toplamda 225 araştırmacı 
çalışma yürütüyor. 

Topyekûn seferberlik 
Mandal, pandemi öncesinde son 5 yıl 
içinde TÜBİTAK olarak Türkiye’deki 
ilaç ve aşı geliştirmelerine 2,3 milyar 
TL kaynak ayırdıklarını belirterek, 
“Bizim çalıştığımız kurumlarımız bu 

işe bugün başlamadı. Bu şu anda 
bizim kendimizi gösterme zama-
nımız. Araştırmacılarımız, firmalarımız 
ve ülkemiz olarak biz bunu yapabi-
lecek noktadayız. Ülkemizin en seçkin 
araştırma grupları, bilim insanları bu 
iş için çözüm üretme noktasında gece 
gündüz çalışıyor. Covid-19 Türkiye 
Platformu’nda yapılan aşı ve ilaç ça-
lışmaları ve bu sürecin yönetilmesiyle 
ilgili topyekûn bir seferberlik söz ko-
nusu.” dedi. 

Koronavirüs’e karşı insan üzerinde 
aşı denemeleri gerçekleştiren ilk Av-
rupa ülkesi olmayı başardı. Konuyla 
ilgili açıklamalarda bulunan yetkililer 
olumlu beklentiler içerisinde oldukla-
rını dile getirdi. 

İlk kez bir gönüllü üzerinde 
denendi 
İngiltere’de Oxford Üniversitesi ile 
Londra’daki Imperial College’ın iş bir-
liğindeki virüse karşı aşı çalışması 
ilk kez iki gönüllü üzerinde denendi. 
‘ChAdOx1 nCoV-19’ adı verilen aşı 
daha önce bilim insanları tarafından 
şempanzelerde gribe neden olan bir 
‘adenovirus’ genetiğinde oynama ya-
pılarak geliştirildi. 

Çalışmalar 6 ay sürecek 
Uzmanlara göre aşı çalışmasında 
ilk sonuçlar asgari olarak 6 ay sonra 
alınabilecek. Oxford, Southampton, 
Bristol ve Londra’dan 1.102 gönül-
lünün katılacağı çalışmalarda başarılı 
sonuçlar alındığı takdirde denek sayı-
sının 5 bine çıkarılması hedefleniyor. 
Seçilen 1.102 kişi 18-55 yaş aralığında 
ve Covid-19 testi pozitif çıkmayan ki-
şilerden oluşuyor. 

Gündem-Güncel
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Test aşamaları tamamlandı 
Türkiye’de Koronavirüs’e karşı yürü-
tülen alternatif çalışmalar ilerleme 
kaydetmeye devam ediyor. Acıba-
dem Labcell Hücre Laboratuvarı ve 
Kordon Kanı Bankası Direktörü ve 
Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Ercü-
ment Ovalı ve 25 kişiden oluşan ekibi 
Covid-19’a karşı aşı çalışmalarının 
klinik öncesi laboratuvar ortamında 
test aşamasının tamamlandığını ve 
hayvanlar üzerinde deneylere kısa 
sürede başlanacağını ifade etti. 

Yine çalışırız
Geldikleri aşamayı sosyal medya 
üzerinden yazılı bir açıklama ile ya-
pan Ovalı, TÜBİTAK’ın destek verdiği 
Covid-19 inaktif virüs aşısı çalışma-
larında üretimi tamamlayarak hay-
van deneylerinin yapılacağı noktaya 
geldiklerini duyurdu ve açıklamasını 
şu şekilde sürdürdü: 

“Covid-19 inaktif virüs aşısının, prekli-
nik invitro test aşaması tamamlanmış 
olup, 24 Nisan’da hayvan üzerinde de-
neylere başlanacaktır. Hayvan deney-
lerinden sonra faz-1 çalışmaları baş-
lıyor. Gönüllülerde 3 hafta süren yan 
etki ve antikor oluşturma açılarından 
değerlendirme yapılıyor. Sonrasında 
daha geniş bir 
popülasyonda 
aşı çalışmaları 
devam ediyor, 
yeterli güvenlik 
ve etkinlik elde 
edildikten son-
ra yine çalışma 
daha da ge-
nişletilebiliyor. 
İdeal koşullarda 
tüm bunlar, ortalama 3 ayda sonuç-
lanabilir. Tüm bu aşamalar, Sağlık 
Bakanlığı’nın onay süreciyle gerçek-

leşiyor. Peki, başarılı olunamazsa? 
Pek çok bilimsel araştırmanın başına 
geldiği gibi hayvan deneylerinde ya da 
sonrasında istenmeyen bir etki ile kar-
şılaşabiliriz. Bu durumda laboratuvara 
girer, yine çalışırız.”

Yerli solunum cihazının seri üretimi
tüm hızıyla devam ediyor 
Arçelik, ASELSAN, Baykar ve Biosys 

mühendislerinin çalışmaları sonu-
cunda yerli solunum cihazının 

seri üretimi ve testleri tüm hı-
zıyla devam ediyor. Arçelik’in 
Çerkezköy’de bulunan elekt-
ronik işletmesinde üretimi-
ne devam edilen cihazların 
üretim aşamaları basın ile 
paylaşıldı. 

Anadolu Ajansı gö-
rüntüledi 

Arçelik, ASELSAN, Baykar ve 
Biosys gibi köklü kurumların bir 

araya gelerek yerli solunum ci-
hazı üretmeleri takdir topladı. Bir 

ay gibi kısa bir sürede seri üretimi-
ne başlanan cihazlar, başarılı sonuç-
lar elde etti. Yerli solunum cihazları-

nın üretim süreci ise Anadolu Ajansı 
tarafından görüntülendi. 

Başarı hikayesini paylaştı
Arçelik Üretim ve Teknolojiden So-
rumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuz-
han Öztürk, yaptığı açıklamada, Ocak 
ayında yeni tip koronavirüs (Ko-
vid-19) salgını başladığında Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’nın Biosys ile 
yoğun bir şekilde çalışmaya başladı-
ğını belirten Öztürk, “Biosys aslında 
TÜBİTAK desteği ve Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı desteğini daha önce-
den almış bir start up’ımız. ASELSAN, 
Baykar ve Sanayi Bakanlığı bir araya 
geliyorlar ve ‘bu cihazı yüksek adette 
nasıl üretebiliriz?’ diye çalışıyorlar ve 
akıllarına Arçelik Garage geliyor.” bil-
gilerini verdi.

Gündem-Güncel
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Teknokent Haber

2019 yılı 2. döneminde “1001-Bi-
limsel ve Teknolojik Araştırma 
Projelerini Destekleme Programı” 
kapsamında sunulan ve bir sonraki 
dönemi beklemeden tekrar başvuru 
yapılmasına imkân sağlanan pro-
jelerin değerlendirme çalışmaları 
tamamlandı. 2020 yılı 1. dönemini 
beklemeden tekrar başvuru yap-

Projeleri Kabul Edilen Değerli
Araştırmacılarımızı Kutluyoruz

1001 Projeleri’nin
yerli bilimsel değerlendirme 
sonuçları açıklandı

ARDEB 1001 
Programı

kapsamında
üniversitemiz 

öğretim üyelerine
proje desteği

maya hak kazanan 101 proje yü-
rütücüsünden 91’i başvuru yaptı, 
bilimsel değerlendirmeye alınan 91 
projeden 44’ünün desteklenmesine 
karar verildi. 
TÜBİTAK’ın çıktı ve etki odaklı süreç 
yönetimi kapsamında proje yürütü-
cülerinin daha önce desteklenmiş 
projeleri varsa bunların çıktı ve etki 

düzeyleri, özellikle AB Ufuk 2020 
Çerçeve Programı olmak üzere al-
ternatif fon başvuruları da dikkate 
alındı ve başvuru dönemine özel 
bütçe belirlendi.
Sosyal ve Beşerî Bilimler alanındaki 
projelerin TÜBİTAK-ARDEB destek 
bütçesinden yararlanma oranı dik-
kate alınarak bu alanda Sosyal ve 
Beşerî Bilimler Araştırma Destek 
Grubu (SOBAG)’na sunulan projeler 
söz konusu bütçe kısıtlaması dı-
şında tutuldu.
Program kapsamında, İstanbul Üni-
versitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Erol 
“InGaAs Gunn Diyodu Tabanlı Işık 
Yayan Aygıtlar”, Astronomi ve Uzay 
Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Esma Yaz Gökçe “Kümelerin Yeni 
Parametreleri ve Kayıp Açık Küme-
lerin Peşinde” ve İstanbul Üniversi-
tesi- Cerrahpaşa Orman Fakültesi 
Öğretim Üyesi Dr. Nurgül Karlıoğlu 
Kılıç hocalarımızın projeleri destek-
lenmeye hak kazandı. 
“1001-Bilimsel ve Teknolojik Araş-
tırma Projelerini Destekleme Prog-
ramı” kapsamında, projeleri kabul 
edilen değerli araştırmacılarımızı ve 
ekiplerini kutluyor, başarılarının de-
vamını diliyoruz.

T Ü B İ T A K 
A R D E B 
1001-Bilim-
sel ve Tek-
nolojik Araş-
tırma Proje-
lerini Destek-
leme Progra-
mı’nın 2019 
yılı 2. dönem 
proje değer-
lendirme so-

nuçları açıklandı. Değerlendirmelerin 
ardından; İstanbul Üniversitesi ve İs-
tanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa ol-
mak üzere üniversitemiz öğretim üye-
lerinin projeleri destek almaya hak ka-
zandı.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) ve İstanbul 
Üniversitesi- Cerrahpaşa (İÜC), yeni-
likçi fikirler üretmeye ve bu ışıkta pro-

jeler geliştirmeye devam ediyor. Türki-
ye çapında destek programına yapılan 
1983 başvurudan seçilen 186 proje a-
rasında; İÜ Su Bilimleri Fakültesi Ba-
lıkçılık ve Su Ürünleri İşleme Tekno-
lojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Sühendan Mol Tokay, İÜ Edebiyat Fa-
kültesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bö-
lümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Metin Al-
parslan ve İÜ Fen Fakültesi Astrono-
mi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Zahide Funda Bostan-
cı Güver ve İÜC Cerrahpaşa Tıp Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Duygu 
Gezen Ak ve İÜC Mühendislik Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Me-
lek Cumbul Altay’ın araştırma projele-
ri TÜBİTAK desteği aldı.
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İHA GELİŞTİRME DESTEĞİ 
almaya hak kazanan takımlar belli oldu

COVID-19 salgınının mevcut ve ön-
görülen sorun ve etkilerinin sosyal ve 
beşerî bilimler perspektifinden ince-
lenmesi, araştırılması ve çözüm öne-
rilerinin geliştirilmesine yönelik olarak 
ARDEB 1001-Bilimsel ve Teknolojik 
Araştırma Projelerini Destekleme Prog-
ramı kapsamında açılan “COVID-19 ve 
Toplum: Salgının Sosyal, Beşerî ve Eko-
nomik Etkileri, Sorunlar ve Çözümler” 
başlıklı çağrıya sunulan projelerin bi-
limsel değerlendirme süreci tamam-
landı.

Projelerin bilimsel değerlendirme sü-
reci; TÜBİTAK’ ın çıktı ve etki odaklı 

TÜBİTAK tarafından 
düzenlenen “5. Ulus-
lararası İnsansız Hava 
Araçları Yarışması” 
kapsamında üniver-
sitemiz adına yarışan 
İstanbul Üniversitesi- 
Cerrahpaşa IEEE- 
ALÇİN, IEEE- İHA ve 
İÜCOPTERS takımla-
rımız destek almaya 
hak kazandı.

TÜBİTAK tarafından 
Döner Kanat ve Sabit Kanat kategori-
lerinde düzenlenen “5. Uluslararası İn-

süreç yönetimi kapsamında destekle-
necek projelerden elde edilecek sonuç-
lara olan acil ihtiyaç nedeniyle, çevrim 
içi ortamda düzenlenen online paneller 
ile 15 gün gibi kısa bir sürede gerçek-
leştirildi. Projelerin değerlendirilmesi 
aşamasında 52 panel düzenlendi ve bu 
panellere 87 farklı üniversitede görev 
yapan 279 panelist katılım sağladı. 
Çağrı kapsamında, İstanbul Üniver-
sitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Metin Toprak ve İstanbul Üni-
versitesi Cerrahpaşa Florence Nightin-
gale Hemşirelik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi 
Handan Alan hocalarımızın projeleri 
desteklenmeye hak kazandı. 

Prof. Dr. Metin Toprak’ın yürütücülü-
ğünü gerçekleştirdiği “Sosyal Ağların 
Sürdürülebilirliğinin Geliştirilmesi Pro-
jesi” başlıklı ar-ge projesi afet, kriz ve 
salgınlarda toplumun cevap verme 
kapasitesini geliştirmeyi amaçlıyor. 
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Saba-
hattin Zaim Üniversitesi, Ankara Sosyal 
Bilimler Üniversitesi, Kızılay Genel Mü-
dürlüğü ve Ankara Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi araştırmacıları tarafından 
ortak yürütülecek olan projenin araş-
tırma ekibinde; Prof. Dr. Metin Toprak, 
Prof. Dr. Mehmet Emin Köktaş, Prof. Dr. 
Ömer Demir, Prof. Dr. Yüksel Bayraktar, 
Dr. Gazi Alataş ve Dr. Hakan Dulkadi-
roğlu bulunuyor.

Florence Nightingale Hemşirelik Fakül-
tesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Handan Alan 
yürütücüsü olduğu proje ile, TÜBİTAK 
ARDEB 1001 programı kapsamında 
destek almaya hak kazandı. Proje 
ekibinde araştırmacı olarak İÜC Flo-
rence Nightingale Hemşirelik Fakültesi 
Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülkü Baykal, 
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye 
Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yö-
netim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Arzu Kader Harmancı Seren ve Dr. 
Öğr. Üyesi Feride Eşkin Bacaksız görev 
alıyor. “1001 -ARDEB COVID-19 Özel 
Proje Çağrısı” kapsamında projeleri 
kabul edilen değerli araştırmacıları ve 
ekiplerini kutluyor, başarılarının deva-
mını diliyoruz.

sansız Hava Araçları Yarışması” başvu-
ruları, 3 Şubat – 30 Nisan 2020 tarihleri 

ARDEB 
“COVID-19 Özel Proje”
çağrısı değerlendirme sonuçları açıklandı

arasında yapıldı. Üniver-
site öğrencilerinin yoğun 
ilgi gösterdiği yarışmaya, 
12’si yurt dışından olmak 
üzere toplam 336 takımın 
başvurusu kabul edildi.
Takımlar tarafından su-
nulan kavramsal tasarım 
raporları Danışma ve De-
ğerlendirme Kurulu tara-
fından değerlendirildi ve 
70 puan ve üzeri alan 8’i 
yurt dışından 200 takım 
başarılı bulunarak 8.000 

TL “İHA Geliştirme” desteği almaya 
hak kazandı. 
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Sanayimizde ihtiyaç duyulan doktora 
derecesine sahip nitelikli insan kay-
nağının üniversite-sanayi iş birliğiyle 
yetiştirilmesi ve sanayide doktoralı 
araştırmacı istihdamının teşvik edil-
mesi amacıyla TÜBİTAK tarafından 
yürütülen Sanayi Doktora Programının 
ikinci çağrısına başvurular 14 Ekim’de 
başlayıp 31 Aralık tarihinde sona er-
mişti. Söz konusu programda yer 
almak isteyen üniversiteler ve firmalar 
başvuru dönemine yoğun ilgi gösterdi. 
56 farklı üniversite ve 261 farklı sa-
nayi kuruluşu 330 proje önerisi sundu. 
2019 yılı çağrısı değerlendirme süreci 

Program kapsamında
iş birliği yapacağımız 
firmalar;

TÜBİTAK’ın uygulayıcı kuruluşu olduğu 2244 Sanayi Doktora Programı 
2019 çağrısı sonuçları belli oldu. AlbertSolino, Bıçakcılar Medikal, Deva 
Holding, Hibrigen Biyoteknoloji firmaları ile iş birliği içerisinde sundu-
ğumuz projeler destek almaya hak kazandı.

2244 Sanayi Doktora Programı 
başarılı projeler açıklandı

Teknokent Haber

tamamlandı ve 330 projeden 188’i 
destek almaya hak kazandı. Destek-
lenen projeler kapsamında 645 doktora 
öğrencisi yetiştirilecek.Destek almaya 
hak kazanan 188 projede yer alacak 
645 doktora öğrencisine aylık 4.500 
TL burs verilirken TÜBİTAK tarafından 
belirlenen başarı kriterlerini yerine ge-
tirmeleri şartıyla akademik çalışmala-
rını 6 ay yurt dışında devam ettirmeleri 
için imkân da sunulacak.“2244- Sanayi 
Doktora Programı” kapsamında destek 
almaya hak kazanan değerli akade-
misyenlerimizi ve sanayi kuruluşlarını 
kutluyoruz.

İstanbul Üniversitesi
Eczacılık Fakültesi Prof. Dr. 
Yıldız ERGİNER
& DEVA HOLDİNG A.Ş. 

İstanbul Üniversitesi
Fen Fakültesi
Prof. Dr. Ercan ARICAN
& HİBRİGEN BİYOTEK-
NOLOJİ ARAŞTIRMA VE 
GELİŞTİRME SAN. VE TİC.
LTD. ŞTİ.

İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa
Mühendislik Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Tolga ENSARİ  
& ALBERTSOLİNO YENİ-
LİKÇİ MÜHENDİSLİK ÇÖ-
ZÜMLERİ İNŞAAT ENERJİ 
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa
Mühendislik Fakültesi
Dr. Öğr. Üyesi Koray 
GÜRKAN
& BIÇAKCILAR TIBBİ Cİ-
HAZLAR SANAYİ VE Tİ-
CARET A.Ş.

“COVID-19 ile Mücadele 
ve Dayanıklılık Programı”

Değerlendirme 
Sonuçları Açıklandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma 
Ajansları Genel Müdürlüğü koordinas-
yonunda Kalkınma Ajansları tarafından 
“COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık 
Programı” başlığı ile açılan proje çağrı-
sına üniversiteler ve özel sektörden su-
nulan ve Ar-Ge potansiyeli taşıyan pro-
jeler için TÜBİTAK tarafından ARDEB ve 
TEYDEB bünyesinde iki ayrı çağrı açıldı. 

Bu çağrılara yapılan başvurular çevrim 
içi ortamda düzenlenen panel ve kurul 
toplantıları ile 15 gün gibi kısa bir sü-
rede değerlendirildi. Çağrı kapsamında 
toplam 21 projenin yaklaşık 7 milyon TL 
bütçe ile desteklenmesine karar verildi.

Program kapsamında, İstanbul Üniver-
sitesi- Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi, 
Viroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi aynı 
zamanda Entertech firmalarından HN 
Veteriner Biyoteknoloji Kurucusu Prof. 
Dr. Hüseyin Yılmaz hocamızın projesi 
desteklenmeye hak kazandı.  

Prof. Dr. Yılmaz tarafından yürütülen 

“Sars Cov2- (Covid-19) Tanısı İçin Re-
kombinant S1 Proteini ile Tanı Kiti Ge-
liştirilmesi” başlıklı projenin hedefi, yerli 
üretim tanı testi (ELISA) geliştirilmesi ve 
bu test ile antikor pozitif insanların sap-
tanmasıdır.

Projenin araştırma ekibinde; Prof. Dr. 
Nuri Turan, Prof. Dr. Dildar Konukoğlu ve 
Doç. Dr. Aysun Yılmaz bulunmaktadır. 

“COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık 
Programı” kapsamında, projesi kabul 
edilen değerli araştırmacımızı ve eki-
bini kutluyor, başarılarının devamını di-
liyoruz.
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Önceki yıllardan farklı olarak büyük 
konferans salonları yerine pandemi 
dolayısıyla dijital bir dönüşüme uğ-
rayan konferans video konferans - 
prodüksiyon yöntemiyle gerçekleşti. 
Yerli ve milli olarak sermaye ile, CDN 
(Content Delivery Network) altyapı 
hizmeti sağlayan Mediatriple firması 

tarafından geliştirilen ba-
aalan.com ile yapı-

lan konferans, 
40 kamu bili-

şim yöneti-
cisi ve 15 ö-
zel sektör 
temsilcisi-
ni bir araya 
getirdi. ba-

aalan.com, 
açık kaynak 

uygulamala-
rı tamamen yer-

“Kamu Bilişim Dijital 
Zirvesi”
yerli video konferans 
altyapısı baalan.com ile 
gerçekleşti 

li mühendis ve tasarımcılar tara-
fından geliştirilen bir online vide-
o yazılımı. Baalan.com online video 
konferans yazılımında; açık kaynak 
uygulamaları kullanılarak oluştu-
rulmuş yapılar üzerine tamamı yer-
li mühendis ve tasarımcılar tarafın-
dan ek katma değerler eklenerek iş-
leyen bir ürün haline dönüşmüştür. 
Yeni devreye aldığı bu ürünü, bulu-
ta taşımış; kamu ve özel sektörün 
yurt içi ve yurt dışındaki kullanımına 
sunmuştur. Baalan, pandemi sonra-
sı yaşanan dijital dönüşüm sürecin-
de, online video konferans alanında 
dışa bağımlılığı ortadan kaldırmış; 
kullanıcılarına güvenli ve hızlı video 
konferans çö-
zümü sunmayı 
başarmıştır. 

Baalan’da kul-

lanılan araçlarla sunum ve/veya ek-
ran paylaşma, anket yapabilme, or-
tak bir doküman üzerinde çalışabil-
me gibi seçenekler de sunulmak-
tadır. Hiçbir uygulama kurulumu 
gerektirmeyen Baalan, herhangi bir 
web tarayıcısı üzerinden bilgisayar, 
telefon ve tablet ile kullanılabilmek-
tedir. 
 
Baalan, yapılacak başka 
konferansları da destekle-
meye hazır
Mediatriple Satış ve İş Geliştirme 
Yöneticisi İlker Kasaboğlu: Fiziksel 
etkinliklerin yerini dijital konferans-
lara bıraktığı bu günlerde Mediatrip-
le’ın https://baalan.com sponsorlu-
ğunda her zaman benzeri etkinlikle-
re ev sahipliği yapabileceğini belirtti. 
Kamu ve özel sektör kuruluşlarının 
bilişim alanında milli seferberlik ha-
linde olması gerektiğinin de altını çi-
zen Kasaboğlu, Baalan’ın bu sefer-
berlikte köprü görevini üstlenebile-
ceğinin altını çizdi.

Mediatriple; Yayinda.tv, Videoon.ly, 
Liveon.ly gibi birçok hizmeti kendi 
bünyesinde geliştiriyor. 
 
Kamu ve özel sektörden bir 
çok konuşmacı katıldı
Dijital dönüşüm konusunun ön plan-
da olduğu zirvede, T.C. Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 
T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönü-
şüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, 
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yar-
dımcısı Ömer Fatih Sayan ve BTK 
Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğ-
lu açılış konuşmalarını gerçekleştir-
diği zirveye 40 kamu bilişim yöneti-
cisi ve 15 özel sektör temsilcisi ka-
tıldı. 2 gün boyunca süren ve 8 pa-
nelden oluşan zirvenin sponsorluk 
gelirleri Biz Bize Yeteriz Türkiye’m 
sloganıyla Milli Dayanışma Kam-
panyası‘na bağışlandı.

Kamu Bilişim Derneği’nin organizasyonuyla, 20 Mayıs 2020 tarihinde 
organize edilen Kamu Bilişim Dijital Zirvesi baaalan.com video 
konferans - prodüksiyon altyapısı yapıldı.



Mühendislikte
Topuk Sesleri

The Institute of Electrical and Electronics Engineers İstanbul Üniversitesi-
Cerrahpaşa (IEEE İÜC) öğrenci kolu tarafından düzenlenen ve İstanbul 
Teknokent Entertech’in sponsoru olduğu “Mühendislikte Topuk Sesleri 

(MTS)” etkinliği İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi’nde 
gerçekleştirildi. 

Etkinlik

etkinliği büyük ilgi gördü

“
“
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İş birliğinin öneminden 
bahsedildi 
Önemli isimlerin ağırlandığı ve katılım-
cılar açısından verimli geçen etkinlik, 
Mühendislik Fakültesi Dekan Yardım-
cısı Doç. Dr. Muhammed Ali Aydın’ın 
ve IEEE İÜC Kulüp Koordinatörü Dr. 
Koray Gürkan’ın açılış konuşmaları ile 
başladı. 

Kadın girişimcilerin 
önemine değinildi 
Dünyanın önde gelen firmalarından 
Microsoft Türkiye İş Ortaklarından 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Tarık Tüzünsu ve N11 Giyim&Ayak-
kabı Kategori Müdür Vekili Çağla Boy, 
sektörde kadın-erkek eşitliği hak-
kında konuşmalar yaptı ve katılımcılar 
ile tecrübelerini paylaştı. Ardından 
Teknokent’teki kadın girişimcilerin 
panelist olarak yer aldığı “Kadın Giri-
şimciler” oturumu İstanbul Teknoloji 

Transfer Ofisi (İSTANBUL TTO) Üni-
versite-Sanayi İş Birliği Sorumlusu 
Kayhan Bayazıt moderatörlüğünde 
gerçekleşti. Bayazıt, konuşmasında 
Teknokent ekosistemi hakkında ka-
tılımcılara bilgi verirken, teknokette 
kadın girişimcilerin sayısının oldukça 
fazla olduğunu ifade etti. Kadınların 

girişimcilik yolunda karşılaştıkları 
hikâyelerin konuşulduğu panelde; Bi-
yopol Kurucusu Seda Çakır, Biyotek 
15 Kurucusu Prof. Dr. Gülşen Altuğ, 
Hextech Green Kurucusu Bilge Akgün, 
Prowhite Yönetim Kurulu Başkanı 
Seven Yılmaztürk ve Solonport Ortağı 
Yelda Okşak yer aldı. 

Sosyal Konuk
Kadir Doğulu 
Etkinliğin ikinci gününde sektörün 
önde gelen firmaları, cinsiyet eşit-
liği ve birlikte çalışmanın verim-
liliği konulu sunumlarına devam 
etti. Karaca, Mercedes ve BSH fir-
malarından yetkililerin konuşma-
larının ardından Pepapp & Dok-
torderki kurucu ortakları Berke 
Uygun ve Tolga Araboğlu katı-
lımcılara girişimciliğe giden yolda 
yaşadıkları deneyimleri anlattı. 
Sosyal Konuk oturumunda ise 
Kadir Doğulu, mühendislik fakül-
tesi öğrencileri ile bir araya geldi.

IEEE İÜC Kulüp Koordinatörü Dr. Koray GürkanMühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Muhammed Ali Aydın

Microsoft Türkiye İş Ortaklarından Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Tarık Tüzünsu

İstanbul TTO Üniversite- Sanayi İşbirliği 
Yönetimi Sorumlusu Kayhan Bayazıt

Kadın girişimciler paneli
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Korona-
virüs
İSTATİS-
TİKLERİ

31 Aralık 2019
Çin’in Wuhan eyaletinde kaynağı
bilinmeyen gizemli bir solunum yolu 
hastalığı tespit edildiği açıklandı

7 Ocak 2020
Dünya Sağlık Örgütü, ortaya çıkan 
hastalığın yeni tip koronavirüsten kay-
naklandığını açıkladı.

11 Ocak 2020
Koronavirüs kaynaklı ilk ölüm Çin’de 
gerçekleşti.

13 Ocak 2020
Çin sınırları dışındaki ilk vaka
Tayland’da görüldü. 

21 Ocak 2020
Amerika’daki ilk vaka kayıt altına alındı.

23 Ocak 2020
Çin otoriteleri Wuhan’ın tüm yollarını 
kapattı.

12 Şubat 2020
Japonya’ya giden Diamond Princess adlı 
gemide 175 vaka tespit edildiği duyuruldu.

27 Şubat 2020
Suudi Arabistan, salgın nedeniyle 
Umre ziyaretlerini askıya aldığını du-
yurdu.

29 Ocak 2020
Ölüm sayısı 132’ye, vaka sayısı da 
6.000’in üzerine çıktı.

14 Şubat 2020
Afrika kıtasındaki ilk vaka Mısır’da 
ortaya çıktı. Aynı gün Avrupa’daki ilk 
ölüm Fransa’da meydana geldi

28 Şubat 2020
Dünya Sağlık Örgütü salgının 
risk seviyesini “çok yüksek”e 

çıkardı.

30 Ocak 2020
Dünya Sağlık Örgütü dünya çapında 
küresel acil durum ilan etti.

19 Şubat 2020
İran’daki ilk vakalar ortaya 
çıktı ve ülkede hızla yayıl-
maya başladı

2 Şubat 2020
Çin dışındaki ilk ölüm Filipin-
ler’de gerçekleştirdi.

21 Şubat 2020
Covid-19’un insandan insana geçtiği 
açıklandı.

11 Şubat 2020
Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip ko-
ronavirüse Covid-19 adını verdi.

23 Şubat 2020
Hızla yayılan virüsten büyük oranda 
etkilenen İtalya birçok şehre giriş 
çıkış kapattığını açıkladı.
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Rakamlarla Koronavirüs

11 Mart 2020
Dünya Sağlık Örgütü Covid-19’u pan-
demi ilan etti.

24 Mart 2020
Aynı gün 100.00’den fazla 

insanın virüsten kurtulduğu 
açıklandı, Çin Hubei Eyaleti 

için kısıtlama kaldırıldı, Tokyo 
Olimpiyatları 2021 yılına 

ertelendi. 

11 Mart 2020
Ülkemizdeki ilk vaka görüldü.

2 Nisan 2020
Tüm dünyada vaka sayısı 1 milyonu 
geçti. 51.000 kayıt altına alınan ölüm 
gerçekleşti. 

13 Mart 2020
Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 Soli-
darity Response Fund’ı kurarak tüm 
dünyadan bağış toplamaya başladı.

10 Nisan 2020
Ölüm sayısı bir haftada
neredeyse ikiye katlandı
ve 100.000’i geçti. 

10 Nisan 2020
Türkiye’de ölüm sayısı
1.000’i geçti.

24 Nisan 2020
Amerika’daki ölü sayısı
50.000’in üzerine çıktı. 

Tüm dünyada
koronavirüs vaka sayısı
4 milyonu geçti. 

Petrol fiyatları 21 
Nisan 2020’de tarihte 
ilk kez eksiye düştü. 

Son 10 yılda büyüme 
oranı yüzde 6’nın 
altına düşmeye Çin’de 
2020 yılında yüzde 1,4 
büyüme bekleniyor

Asya ülkelerinin 
ekonomileri son 
60 yılda ilk defa 
duraksadı. 

Türkiye gibi gelişmekte 
olan ülkelerin ise 
ekonomilerinin 
ortalama yüzde 5 
daralacağı öngörülüyor. 

IMF’nin eski baş eko-
nomisti Prof. Kenneth 
Rogoff koronavirüs 
pandemisini son 150 
yılın en sert resesyonu 
olarak betimledi. 

IMF, 2020 yılında 
yüzde 3 daralma
bekliyor.
Dünya ekonomisinin bü-
yüme hızı 2020’de resesyon 
sınırının yüzde 5,5 altında 
gerçekleşeceği öngörülüyor. 

Koronavirüs ilk defa 
Aralık 2019’da Çin’in 
Wuhan eyaletinde 
ortaya çıktı.

Virüs Avrupa’da İtalya, 
Fransa, İspanya ve ABD 
gibi gelişmiş ülkelere 
büyük zarar verdi. 
Ülkemizde ise ilk vaka 
11 Mart 2020’de, 
ilk ölüm ise 18 Mart 
2020’de gerçekleşti.
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Kapak

Dünyayı evlere kapatan salgın:

Koronavirüsün 
getirdikleri
Tüm dünya son yüzyılın en büyük salgın hastalıkla-
rından biriyle karşı karşıya kaldı. Sağlığımızı tehdit 
eden ve çok sayıda ölüme de neden olan koronavirüs 
salgını bizleri evlerimize kapatırken, günlük alışkan-
lıklarımızı, çalışma düzenimizi, hatta iletişim şekilleri-
mizi dahi etkiledi.

14
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Yazılı tarih boyunca yaşanan ve 
kayda geçen salgınlar toplumları 
ve insanları derinden etkilemiş, 
kimi salgınlar gelip geçmiş kimileri 
ise ağır hasarlar bırakmıştır. Jüs-
tinyen Vebası’ndan Çiçek Hastalı-
ğı’na, İspanyol Gribi’nden Domuz 
Gribi’ne kadar birçok büyük salgın 
farklı kıtalarda ortaya çıkarak dün-
yanın diğer bölgelerinde büyük 
ölümlere neden olmuştur. 

Dünyayı derinden etkileyen ve 
büyük yıkımlara neden olan bu 
derecede büyük salgınlardan bi-
rine ise 2020 yılı itibariyle tanıklık 
ediyoruz. Tüm dünya son yüzyılın 
en büyük salgın hastalıklarından 
biriyle karşı karşıya. Sağlığımızı 
tehdit eden ve çok sayıda ölüme 
de neden olan koronavirüs sal-
gını bizleri evlerimize kapatırken, 
günlük alışkanlıklarımızı, çalışma 
düzenimizi, hatta iletişim şekilleri-
mizi dahi etkiledi. Evden çıkma ya-

sakları, maske takma zorunluluğu, 
zorunlu olmadıkça temas etmeme, 
online toplantılar, online sohbetler, 
sosyal mesafeyi koruma ve daha 
nice yeni durum hayatımızın bir 
parçası haline geldi. İlk kez hava, 
deniz, kara trafiği 3 çeyrek yüzyıl 
öncesindeki seviyeye indi. Karalar 
yalnızca hayvanlara, gökyüzü kuş-
lara, denizler ise balıklara kaldı. 
Uzun bir aradan sonra insanoğlu 
kısmi de olsa elini dünyanın üze-
rinden çekti, evlerine kapandı.

Tüm bunların yanında, neredeyse 
her tür ekonomik faaliyet durdu, 
ulusal ve uluslararası tedarik zin-
cirleri hasar gördü. Sadece gıda, 
sağlık ve bazı sanayi üretimi yapan 
sektörler faaliyetlerine devam etti. 
Arz ve talep şokunun aynı anda 
yaşandığı, hiç tecrübe edilmemiş 
bir tür krizle karşı karşıya kaldık.

100’den fazla ülkede Mart ayının 

ortasında başlayan sonunda ise 
artan bir ivmeyle devam eden ka-
rarlarla ulaşımın kısmen ya da ta-
mamen kısıtlandığına tanık olduk. 
Birçok hükümet sosyal mesafe 
uygulamalarını devreye sokarken, 
çoğu yerde de ülke içi ulaşımın ta-
mamen kısıtlandığını gördük.

Hepimizin tanık olduğu ancak 
belirsizliğin yarattığı endişe do-
layısıyla bilgi kirliliğinin yaşandığı 
virüsün ilk günlerine dönelim. 
2020’nin hemen başında, “Çin’in 
orta kısmında bulunan Wuhan 
kentinde ortaya çıkan korona hızla 
yayılıyor. 6 bini geçen vaka sayısı 
ile endişe yaratan virüs tüm dün-
yaya korku salmaya başladı.” baş-
lıklı haberler gündeme düşmeye 
başladı.

Çin’in Hubei eyaletinin yönetim 
merkezi ve en büyük şehri olan 
11 milyon nüfuslu Wuhan’da gö-
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rülen pandemi vakasının yeni bir 
tür koronavirüse bağlı olabileceği 
raporları Çin’den dünyaya yayıldı. 
Dünya Sağlık Örgütü, salgının kap-
samını değerlendirdiklerini belir-
terek, Wuhan dışında yeni korona-
virüs vakaları olmadığını kaydetti. 
Ancak kısa bir süre sonra durum 
büyük ölçüde değişti.

Koronavirüse karşı tüm dünya 
alarma geçti. Devletler kitlesel ted-
birler alırken, şirketler ve çalışan-
larda da bireysel önlemler almaya 
başladı. Başta Çin, Avrupa’nın çe-
şitli ülkeleri, Amerika Birleşik Dev-
letleri’nden gelen sayılardaki artış 
tedbirlerin daha da artırılmasını 
beraberinde getirdi. Açıklamalar 
ise ardı ardına geldi. Uluslararası 
Para Fonu, dünyanın 1929 yılında 
yaşanan etkilerini ancak 1930 yı-
lının sonlarında tam anlamıyla his-
settiren ve 1930’lu yıllar boyunca 
devam eden Büyük Buhran’dan 
bu yana en kötü ekonomik ser-
pintiye hazırlıklı olması gerektiğini 
söyledi. ABD’deki işsizlik şaşırtıcı 

Türkiye’nin Koronavirüs Salgınına Bakışı
Türkiye’nin en önemli araştırma şirketlerinden NG Araştırma’nın 
koronavirüsle ilgili yaptığı kamuoyu araştırması, pandeminin genel 
durumunu gözler önüne serdi. 27-29 Nisan 2020 tarihleri arasında 
Türkiye genelinde 81 ilden, 15 yaş üzeri 2191 kişinin katılımı ile on-
line araştırma yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmada ilginç konu-
lara ışık tuttu.

Koronavirüse yakalanmaktan korkuyor muyuz?
Sağlık Bakanlığı ülkemizdeki koronavirüs salgınının güncel durumu 
hakkında her gün bilgi veriyor. Vaka sayısının artması durumun cid-
diyetini gözler önüne seriyor. Peki, ölüm sayısının 3 bini geçtiği za-
manlarda koronavirüse yakalanmaktan korkuyor muyuz?
Yapılan araştırma sonucunda görüldü ki geçtiğimiz 2 haftalık sü-
reçte koronavirüse yakalanmaktan korkanların oranı %80’den 
%77’ye geriledi. Mevcut duruma bakıldığında Sağlık Bakanlığı’nın 

rakamlara ulaştı. 16 milyondan 
fazla insan, Mart ayı sonlarında 
ve Nisan ayı başında üç haftalık 
bir süre boyunca haftalık işsizlik 
başvuruları yaptı. Bazı analistler 
virüsün yarattığı yıkımın daha da 
artacağını belirtti.

Tüm dünyada bu gelişmeler yaşa-
nırken ülkemizde de salgın günlük 
hayatı derinden etkiledi. Ülke yö-
netiminin aldığı ciddi kararlar, 
hem toplum hem de sağlık 
alanındaki önlemler koronavi-
rüsün ülkemizi diğer dünya ül-
kelerine nazaran daha az etki-
lenmesini sağladı. Ülkemizde 
20 yaş altı ve 65 yaş üstü 
nüfusa yönelik sokağa çıkma 
yasakları riskli gruplara yönelik 
önlemlerden biriydi. Bilim insan-
ları, bilim kurulları, üniversiteler 
ve araştırma kuruluşlarının analiz 
ve raporları, salgını yöneten karar 
vericilere rehberlik etti. Salgın mü-
cadelesinde iyi bir uygulama ör-
neği olarak Türkiye dünya tarihine 
geçti.

Gelinen noktada günlük vaka 
artış sayıları birçok ülkede tepe 
noktasını gördükten sonra inişe 
geçti. Pandemi özelinde normal-
leşmeye yönelik adımlar atılırken, 
ülkeler kısıtlayıcı tedbirlerin daha 
da gevşetilmesi için yol haritaları 
geliştiriyor. Ancak ülke yönetimleri 

s a l g ı n ı n 

s o n l a n -
madığının, sadece bir düzeye 
kadar kontrol altına alındığının, 
henüz kalıcı bir çözümün olmadı-
ğının da farkında.

Turizm sitelerinin trafiği yüzde 72 azaldı
We Are Social raporuna göre, koronavirüs sürecinde birçok kişinin market alışverişini mümkün oldu-
ğunca dışarı çıkmadan yapmaya özen göstermesi, sanal market trafiğinin yüzde 251 artmasını sağ-
ladı. Bu süreçte turizm sitelerinin trafiği ise yüzde 72 azaldı.
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salgınla ilgili umut verici açıkla-
maları, iyileşen hasta sayısının 
vaka sayısından fazla olması, Tür-
kiye’den ve dünyadan aşıyla ilgili 
gelen haberler karamsar bakış 
açısını biraz yumuşatmış olabilir.

Koronavirüs ülkemiz için 
tehdit mi?
Ülkemizde koronavirüs vaka sa-
yısındaki artış oranının sabitlen-
mesi ve iyileşen hasta sayılarının 
her geçen gün artması, insanlarda 
pandemi süreciyle ilgili iyimser bir 
hava olmasını sağladı. Geçtiğimiz 
2 haftalık süreçte koronavirüsün 
ülkemiz için tehdit oluşturduğunu 
düşünenlerin oranı %92’den %84’e 
düştü. Bunun doğal sonucu olarak 
da koronavirüsü tehdit olarak gör-
meyenlerin oranı %4’den %9’a, fikri 
olmayanların/kararsızların oranı 
da %4’ten %7’ye yükseldi.

Koronavirüs ne zaman 
kontrol altına alınabilir?
Koronavirüs salgınının başla-
masıyla hepimizin hayatında bir 
takım değişiklikler yaşandı. Sosyal 
hayatımız kesintiye uğrarken ki-
mimiz işine bile gidemez oldu. 
Sabırla karantina günlerinin bit-
mesini beklerken hepimizin merak 
ettiği soruyu katılımcılara sorduk. 
Koronavirüs ne zaman kontrol al-
tına alınabilir?

Koronavirüs önlemleri ve 
testleri yeterli mi?
2 hafta önce yaptığımız araştırma 
sonuçlarına kıyasla, katılımcıların 
koronavirüse karşı alınan önlem-
lerdeki memnuniyet seviyesinin 
arttığını görüyoruz. Koronavirüsün 
yayılmasını önlemek için ülkemizde 
alınan önlemlerin yeterli olduğunu 
düşünenlerin oranı %44’den %63’e 
yükseldi. Yeterli olmadığını düşü-
nenlerin oranı ise %49’dan %31’e, 
fikri olmadığını belirtenlerin oranı 
%7’den %6’ya düştü.

Ülkemizde ilk koronavirüs vakası 
açıklandığı andan itibaren yapılan 
test sayılarında doğrusal bir artış 
göze çarpıyor. Test sayısının gün 
geçtikçe artması katılımcıların 
düşüncelerini de değiştirmiş du-
rumda.

Test sayısının yeterli olduğunu dü-
şünenlerin oranı %35’den %49’a 
yükselirken, bunun doğal sonucu 
olarak yeterli bulmayanların oranı 
%50’den %35’e düştü. Fikri olma-
dığını belirtenlerin oranı %16 olarak 
çıktı.

Sokağa çıkma yasağı 
olmalı mı?
Koronavirüs salgınının kontrol altına 
alınabilmesi için bireysel olarak ala-
bileceğimiz en önemli önlemlerden 
biri, diğer insanlarla fiziksel etkileşimi 
en aza indirmek. Sağlık Bakanlığı ve 
uzmanlar bu nedenle ‘Evde Kal’ çağ-
rısı yapıyor. Peki biz neler yapıyoruz? 
Araştırmaya katılanların %25’i hiç 
evden çıkmadığını belirtti. Zorunda 
kalmadıkça çıkmayanların oranı 
%38, yalnızca temel ihtiyaç alışveriş-
leri için dışarıya çıkanların oranı ise 
%23. İşi nedeniyle mecburen dışarı 
çıkmak zorunda olanların oranı %14. 
Herşeye rağmen gündelik hayatında 
hiç değişiklik yapmadan yaşamaya 
devam edenlerin oranı ise %0,5.

Ülkemizde sürekli sokağa çıkma 
yasağı ilan edilmese de salgın sü-
recini yavaşlatmak için bazı kısmi 
yasaklar uygulanıyor. İlk olarak 
İçişleri Bakanlığı tarafından 
koronavirüsün yayılma-
sını önlemek amacıyla, 
öncelikle 65 yaş üstü 
vatandaşlar için, 
sonrasında da 20 
yaş altı gençler 
ve çocuklar için 
sokağa çıkma 
yasağı uygu-
lamasına ge-
çildi. Katılım-
cıların %84’ü 

bu yasağı doğru bulduğunu belir-
tirken, %6’sı doğru bulmadığını be-
lirtiyor. %10’luk kesim ise çekimser 
kalmayı tercih etti.

İçişleri bakanlığı tarafından getirilen 
diğer önemli kısıtlamalardan biri de 
haftasonları için genel sokağa çıkma 
yasağı oldu. Hem iş hayatının et-
kilenmemesi hem de koronavirüs 
salgınının yayılmasını engellemek 
amacıyla alınan karar katılımcıların 
çoğunluğu tarafından büyük takdir 
görmüşe benziyor. Katılımcıların 
%83’ü haftasonu sokağa çıkma 
yasağını olumlu bulurken, %10’u 
ise aynı görüşte olmadığını belirtti. 
%7’lik kesim ise çekimser kalmayı 
tercih etti.

23 Nisan ve 1 Mayıs gibi resmi ta-
tillerin haftasonu ile birleştirilip so-
kağa çıkma yasağı ilan edilmesine, 
katılımcıların %77’si destek verirken, 
%14’ü ise bu düzenlemeyle aynı gö-
rüşte olmadığını belirtti. Kararsızların 
oranı %9 oldu.

Yaklaşmakta olan Ramazan Bay-
ramı süresince sokağa çıkma yasağı 
uygulamasına olumlu bakanların 
oranı diğerlerine oranla daha düşük. 
Ramazan Bayramı’nda sokağa 
çıkma yasağı uygulamasına sıcak 
bakanların oranı %62. Bu uygula-
mayı istemeyenler %14,  
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Salgın 
döneminde 
neler yapıyoruz?

Dizi/film izleyerek 
Sosyal medya kullanarak 
Ev işleri yaparak 
Haberleri yakından takip ederek
Kitap okuyarak
Uyuyarak 
Oyun oynayarak 
Görüntülü konuşma yaparak 
İbadet ederek
Kişisel bakımla
Normalden çok çay kahve içerek
Normalden çok yiyerek
Çalışarak
İnternetten alışveriş yaparak
Aylar öncesinden bekleyen işleri bitirerek
Bulmaca çözerek
Dedikodu yaparak

70
69
53
49
46
45
40
34
32

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

28
23
22
21
21
15
10

4
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Koronavirüsün yayılmasını engellemek için evden dışarı çıkmamaya özen gösterdiğimiz
 bu dönemde ihtiyaçlarını karşılamak için her 10 kişiden 3’ü evinde stok yapıyor.

Bu süreçte çoğumuz belki daha önce hiç fırsatını bulamadığımız kadar evde zaman geçirmek 
durumunda kaldık. Bu zamanı en verimli ve eğlenceli şekilde kullanmak için hepimizin başvur-
duğu yollar var. Katılımcıların evde yapmaktan hoşlandığı aktivitelerin başında dizi/film izlemek 
gelirken, sosyal medya kullanmak 2. sırada yer aldı. Koronavirüs salgını döneminde insanların 
evde nasıl zaman geçirdiğinin güncel sıralaması şöyle gerçekleşti;

kararsızlar ise %24. Katılımcılara 
bayramda kimleri ziyaret etmeyi 
planladıklarını sorduğumuzda %64’ü 
kimseyi ziyaret etmeyeceğini, %5’i 
ise yalnızca salgının risk grubunda 
olmayanları ziyaret edeceğini belirtti. 
Katılımcıların %29’u ise anne, baba, 
kardeşler gibi en yakınlarını, %2’si ise 
her zaman ziyaret ettiği kişileri zi-

yaret edeceğini belirtti. Yaşlıların risk 
grubunda olduğu düşünüldüğünde 
yaklaşık olarak her 3 kişiden 1’inin 
yapmayı planladığı bayram ziya-
reti, salgının yaşandığı bir dönemde 
önemli bir riski göstermektedir.

Araştırmamıza katılanlara, genel 
sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli 

mi diye sorduğumuzda bir önceki 
araştırmamıza kıyasla sonuçlar-
daki değişim göze çarpıyor. Sokağa 
çıkma yasağı ilan edilmeli diyenlerin 
oranı %77’den %63’e geriledi. Buna 
bağlı olarak yasak olmasın diyen-
lerin oranı ise %8’den %15’e ve ka-
rarsızların oranı da %15’den %22’ye 
yükseldi.

Sanal market satışlarına ilgi çoğaldı
Koronavirüs sebebiyle tüketicilerin sosyal mesafeyi koruma 
amacıyla alışveriş yapmak için dışarı çıkmayı daha az tercih 
etmesi online alışveriş sitelerindeki trafiği artırdı. Hootsuite fir-

masının yayınlamış olduğu “We Are Social” raporuna 
göre, Ocak-Nisan döneminde internet 

üzerinden gıda ürünleri odaklı 
alışverişe yoğun ilgi 

gösterildi.
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Evde her 

zamankinden daha çok 
kaldığımız ve ailemizle daha fazla za-

man geçirdiğimiz salgın dönemin-
de aile içi ilişkilerimizi incelemek için 
de ilginç bir dönem oldu. Her 5 kişi-
den 1’i aile içi ilişkilerinin olumlu et-
kilendiğini belirtirken, olumsuz et-
kilendiğini belirtenlerin de oranı ay-
nı oldu. Geri kalan her 5 kişiden 3’ü 
ise aile içi ilişkilerinde bir değişiklik 
olmadığını belirtti.

Koronavirüsün dünya üzerindeki 
ölümcül etkisini bir yana bırakacak 

olursak, bir yandan da ülkeler arasın-
da krize sebep olması an meselesi. Son 

ola-
rak ABD baş-
kanı Donald Trump, koro-
navirüs için ‘Çin Virüsü’ tabirini 
kullanmış ve bu durum büyük tep-
ki görmesine yol açmıştı.

Özellikle sosyal medya kanalla-
rı üzerinde koronavirüsün insan 
eliyle oluşturulmuş olabileceği ko-
nuşuluyor. Araştırmamıza katı-
lanların %36’sı virüsün insan eliy-
le oluşturulduğunu düşünürken, 
%19’u ise karşıt görüşte. Bu konu 
hakkında fikri olmadığını belirten-
lerin oranı %45.

Geleneksel medya kanallarından 3 kattan 
daha fazla etkileşime sahip olan sosyal 
medyanın salgın dönemindeki perfor-
mans artışı sınırlı olmuştur. Genç nüfusu 
ile sosyal medya penetrasyonu zaten 
yüksek olan Türkiye’de salgın döneminde 
etkileşiminde büyük bir artış olmadı. Plat-
formlar arasında farklılıklar olmakla be-
raber Twitter en pozitif ayrışan platform 
olarak öne çıktı.

Salgın dönemindeki belirsizlik ve haber 
alma ihtiyacında yazılı ve görsel gele-
neksel medya kanallarının performans 
artışı sosyal medyaya göre daha yüksek 
oldu. TV kanallarının etkileşim artışı gaze-
telerden daha yüksek kaldı.

Tüketici elektroniği kategorisi, Mart’ın ilk 
haftalarında yaşadığı negatif trendi 3. ve 4. 
haftalarda düzeltti. İndirim kampanyaları, 
evlilik sezonu alışverişleri ve kur artışı bu 
kategorideki artışta etkili oldu fakat kate-
gorideki en büyük artış etkeni evde geçi-
rilen zamanın artmasıyla yükselen küçük 
ev aletleri kategorisi. 

Pazaryerlerinin gösterdiği negatif per-
formans ve firmaların kendi lojistik im-
kanlarını da seferber etmeleri ile kargo 
firmalarının etkileşim artışı daha az oldu. 
Kargo firmalarının, e-ticaret firmaları ile 
entegrasyonunun da kargo firmalarının 
etkileşimleri üzerinde azaltıcı etkisi olduğu 
görüldü. 

Uluslararası araştırma kuruluşu Deloitte koronavirüs salgınının etkileri 
konusunda detaylı bir araştırma yayınladı. Birbirinden farklı 42 katego-
rinin incelendiği bu rapora göre salgının etkileri bazı alanlarda oldukça 
derin hissediliyor. “Küresel Covid-19 Salgınının Türkiye’de Farklı Ka-
tegorilere Etkileri” başlıklı araştırmaya göre örneğin Skype, Zoom ve 
EBA gibi video konferans ve uzaktan eğitim sistemleri tüm kategoriler 
arasında en yüksek performansı elde eden alan. Yaklaşık 15 katlık bir 
büyüme potansiyeli gösteren uzaktan eğitim ve çalışma, ilerleyen dö-
nemde de artarak büyümeye devam edecek gibi görünüyor. 

Araştırmaya göre vitamin, bal ve aktar ürünleri gibi destekleyici sağlık 
ürünleri, evde vakit geçirilen dönemde artan bir ilgi ile karşılaştı. Yine 
ulusal market zincirleri, evde keyifli vakit geçirmek isteyenler için hobi, 
Netflix ve Blu TV gibi internet TV’leri, çocuk ve bebek kategorileri, kıyafet 
ve ayakkabı büyümeye başladı. 

Deloitte’nin araştırmasında kişisel bakım ve kozmetik, iç 
giyim, kitap, indirim marketleri, benzin pozitif 

yönde seyir gösteren kategoriler 
olarak öne çıktı.
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Raporda salgın sürecince ortaya 
çıkan ve pozitif etkiler yarattığı dü-
şünülen uygulamalar ise şunlar 
oldu;

Skype, Zoom ve EBA kullanımı 15 kat arttı
Deloitte’un “Küresel Covid-19 Salgınının Türkiye’de 
Farklı Kategorilere Etkileri” raporuna göre, Skype, 
Zoom ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) gibi video konferans 
ve uzaktan eğitim programlarının kullanımı yaklaşık 
15 kat arttı. Raporda, evde daha fazla vakit geçirmeyi 
planlayan tüketicilerin örgü ve el işi gibi hobi sitele-
rine yüksek ilgi gösterdiği belirtildi. Evde kaldığımız 
şu günlerde en çok sinema, kültür sanat faaliyetleri 
gerçekleştiren organizasyonlar ile sanat ve eğlence 
etkinlikleri düzenleyen şirketler olumsuz yönde etki-
lendi. Ayrıca ulaşım hizmetlerine, mücevher ve takı 
ürünlerine talep ciddi oranda azaldı.

Tüketiciye pivot: Kurumsal hizmet 
ve ürün satışı yapan firmaların 
evden çalışmanın artması ve tica-
retin yavaşlamasıyla bu dönemde 
tüketici ürün ve hizmetlerine yönel-
meyi başararak trendi tersine çevi-
rebildikleri gözlemlendi. 

Agresif indirimler: Gıda dışı birçok 
tüketim ürünü kategorisinde ilk 
haftalardaki negatif dalga, Mart’ın 
üçüncü haftasıyla başlayan dö-
nemde sunulan agresif indirimler, 
ücretsiz teslimat ve değişim ga-
rantisi gibi yüksek faydalar ile ter-
sine döndü. 

Hijyenik teslimat: El değmeden 
paketleme, temiz paketleme mal-
zemeleri, günlük temizlenen tes-
limat araçları ve maske-eldiven 
gibi koruma önlemleri alan dağıtım 
personeli gibi uygulamalar müşte-
rilerin hijyen endişelerini azaltmada 
yardımcı oldu.

Müşteri desteği: Hızlı yükselen 
e-ticarete hazırlıksız yakalanan fir-
malarda sipariş takip ve teslimat 
süreçlerinde yaşanan yoğunluk 
müşteri kayıplarına neden oldu. 
Sipariş ve teslimat süreçlerini ta-
mamen dijitalleştiren ya da bu 
alanda üçüncü parti desteği alan 
firmaların daha başarılı bir şekilde 
ayrıştığını gözlemlendi. 

Erken dijitalleşme yatırımları:
E-ticaret’in ve dijitalleşmenin yay-
gınlaştığı son yıllarda bu alanlarda 
erken yatırım yapmış, yetkin insan 
kaynağı ve özgün deneyimi olan 
sektörlerin ve firmaların yaptıkları 
yatırımların karşılığını aldığı göz-
lemlendi.
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COVID-19 Türkiye Platformu 

Gerçekleştirildi

Türkiye’nin Tanı Gücü 
Sanal Konferansı

21

TÜBİTAK’ın açtığı “COVID-19 ile 
Mücadeleye Yönelik Çağrı” kap-
samında “tanı ve sistemleri” ko-
nusunda desteğe hak kazanan 
projelerin yürütücüsü olan firmalar 
“COVID-19 Türkiye Platformu Tür-
kiye’nin Tanı Gücü Konferansı”nda 
proje ve yetkinlikleri hakkında 
sunum yaptılar.

Konferans, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Mustafa Varank ile TÜBİTAK 
Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın 
da katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, yaptığı açılış konuşma-
sında, Türkiye’nin güçlü bir sanayi 
altyapısına ve gelişmiş bir Ar-Ge 
ekosistemine sahip olduğuna 
vurgu yaptıktan sonra, virüsün 
ekonomik, sosyal ve psikolojik et-
kilerine de değinerek; “Sıkıntılı bir 
ortamda, ülkece başarılı bir sınav 
verdik” diye konuştu.

Varank, bakanlık olarak Milli Tek-
noloji Hamlesi vizyonu ile sağlık 
teknolojilerinde, kimya, ilaç ve tıbbi 
cihaz alanlarında milli çözümler ge-
liştirmenin gayretini gösterdiklerini 
ifade etti.

Salgın döneminde kimsenin başara-
madığının Türkiye tarafından başa-
rıldığını anlatan Varank; “COVID-19 
ile mücadelede bilim ve teknoloji 
temelli bir yaklaşımı takip ediyoruz. 
TÜBİTAK ve enstitüleri çalışıyor. Aşı 
ve ilaç geliştirme çalışmalarımıza, 
virüs ülkemiz sınırlarına girmeden 
başladık. 17 projemiz başarıyla 
devam ediyor. Bunların içinde sekiz 
aşı projemiz var, yıl sonunda klinik 
öncesi süreçlerin tamamlanmasını 
öngörüyoruz. Bazı aşı projelerinde 
daha erken sonuçlar da elde edebi-
liriz. Projelerden birinde hayvan de-
neyleri aşamasındayız, diğer iki pro-
jede de yakın zamanda bu deneyleri 
başlatacağız.” dedi.

“Tanıda ne kadar iyiyseniz, teda-
vide de etkinliğiniz artar”
Varank, ilaç alanında hem kim-
yasala hem de biyo-teknolojiye 
odaklanan dokuz farklı projenin 
devam ettiğini belirterek, “Ha-
ziran ayında, bu projelerden bi-
rinde yerli kaynaklarla sentez ilaç 
alanında önemli bir müjdemiz 
olacak.” diye konuştu.

Klinik öncesi araştırmalar için 
son beş yılda yaklaşık üç bin 
projeye 2,3 milyar liralık kaynak 
aktardıklarını anlatan Bakan Va-
rank, “Yine aynı dönemde tanı 
kitleri dahil tıbbi cihazlar alanında 
402 milyon liralık 516 projeyi 
destekledik. COVID-19’a karşı 
mücadelede bu kabiliyetlerden 
yararlanıyor ve salgın ortamının 
ihtiyaçları özelinde etkin çö-
zümler üretebiliyoruz.” dedi.

Bakan Varank, hastalık eğrisi ne 
kadar yatık olursa, bilimsel çö-
zümlerin devreye girme şansının 
da o kadar arttığını kaydederek, 
“Tıbbi tanı kitleri bu sürece katkı 
sağlayan önemli teknolojilerden 
bir tanesi. Tanıda ne kadar iyiy-
seniz, tedavide de etkinliğiniz o 
derece artıyor.” ifadesini kullandı.

TÜBİTAK’ın mevcut desteklerine 
ek olarak COVID-19 salgını öze-
linde hızlı bir çağrıya çıktıklarını 
ve KOBİ’lerden ürün odaklı pro-
jelerini talep ettiklerini aktaran 
Varank, bu kapsamda bir haftada 
446 başvuru alındığını bildirdi.

Varank, değerlendirme sürecinin 
ardından, yoğun bakım cihazları, 
tanı kitleri, erken teşhis ve takip 
aşamaları için ileri çözümler ve 
akıllı sağlık gibi alanlarda 35 pro-
jeyi destekleme kararı alındığını 
da dile getirerek, tanı alanındaki 
söz konusu çağrı kapsamında 10 
projeyi desteklediklerini söyledi.
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virüsün bulaşma
halkasının kırılması

Söyleşi

Bu tip pandemilerde en önemli korunma yolu 

 Ülkemizde pandeminin ilk ortaya çıkışından itibaren Sağlık 
Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu’nu kurdu ve kurulun önerileri ile 
diğer bakanlıklarla iş birliği sayesinde hızlı ve etkili önlemler alındı. 
Bugüne kadar gelindi. Bilim Kurulu’nda farklı uzmanlık alanlarını 
içeren alt gruplar oluşturuldu ve günlük sanal toplantılarla bilgi 
alışverişi sayesinde dünyadaki gelişmeler takip edildi.

Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz
İÜC Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi
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Öncelikle sizi kısaca 
tanıyabilir miyiz?
1989 yılında İstanbul Üniversitesi Ve-
teriner Fakültesi’nden mezun olduktan 
sonra aynı yıl Mikrobiyoloji alanında 
doktora eğitimine başladım. 1997-99, 
2001-02 ve 2005-06 yılları arasında 
toplam 5 yıl ABD Ohio State Üniversite-
si’nde Post-Doc olarak koronavirüslar 
üzerinde çalıştım. Halen  da öğretim 
üyesi olarak çalışmaktayım. Aynı za-
manda Sağlık Bakanlığı Koronavirüs 
Bilim Kurulu üyesiyim.

Tüm dünyayı sarsan 
Covid-19 salgını toplum 
sağlığını ve ekonomiyi 
tehdit etmeye devam 
ediyor. Covid-19 sürecini 
genel olarak değerlendirir 
misiniz? 
31 Aralık 2019 tarihinde DSÖ tarafından 
Çin’in Wuhan bölgesinde insanlarda 

atipik pneumoni şeklinde seyreden 
ve tanımlanamayan bir enfeksiyon 

olarak bildirildi ve sonra virüsün 
ismine SARS-CoV-19, oluş-
turduğu hastalığın ismine de 
COVID-19 adı verildi. Hastalığa 
yakalanan insanlarda önce-
likle üst solunum yolu semp-
tomları gelişmekte, sonra altta 
yatan başka bir enfeksiyon veya 

immün yetmezliği durumunda 
hızlı bir pneumoni tablosu geliş-

mektedir. Virüsün inkübasyon süresi 
ortalama 6 gün olmasına karşın hasta-
ların bireysel dirençleri ve aldıkları virüs 
miktarına göre bu süre 4-15 gün ara-
sında değişebilmektedir. Oldukça da-
yanıklı olan virüs dış koşullarda uygun 
nem ve ıslak ortamlarda 2 haftaya 
kadar canlı kalabilmesine karşın %68’lik 
etil alkol gibi birçok dezenfektanla 
inaktif hale gelebilmektedir. Virüsün 
tanısı RT-PCR ile kolaylıkla yapılabilme-
sine rağmen virüsün dalgalı saçılması 
ve etkili serolojik testlerin hala optimize 
edilememesi (düzenli ve yeterli antikor 
oluşmaması nedeniyle) hastalıkla ilgili 
hala önemli sorunlar olarak görülmek-
tedir. Bir başka önemli konu da tedavi 
için etkili ve spesifik bir antiviral olma-
masıdır.

Oldukça hızlı bulaşan SARS-CoV-19 
virüsü, 28 Mayıs 2020 tarihi itibariyle 
188 ülkede 5.722.859 kişinin COVID-19 
enfeksiyona yakalanmasına ve 356.279 
kişinin ölmesine neden oldu, enfeksiyon 
hala yayılmaya devam etmektedir. 

Türkiye, salgın konusunda 
attığı adımlar ve aldığı 
önlemler ile tüm dünyada 
dikkat çekiyor. Sizce ülke 
olarak pandemi ile savaş 
sürecimiz nasıl ilerliyor?
Ülkemizde pandeminin ilk ortaya çıkı-
şından itibaren Sağlık Bakanlığı Koro-
navirüs Bilim Kurulu’nu kurdu ve ku-
rulun önerileri ile diğer bakanlıklarla iş 
birliği sayesinde hızlı ve etkili önlemler 
alındı. Bugüne kadar gelindi. Bilim Ku-
rulu’nda farklı uzmanlık alanlarını içeren 
alt gruplar oluşturuldu günlük sanal 
toplantılarla bilgi alışverişi sayesinde 
dünyadaki gelişmeler takip edildi. Öne-
riler ve kararların hızlı alınması, diğer ül-
kelerle karşılaştırıldığında toplam vaka 
içerisindeki ölüm oranlarının düşük ol-
ması ve iyileşme oranlarının Avrupa’nın 
birçok ülkesine göre oldukça yüksek 
olması, sağlık çalışanlarının da gayret-
leriyle mümkün oldu. 

Tüm dünyada farklı 
bölgeler ve ülkelerde 
Covid-19 özelinde aşı ve 
ilaç çalışmaları yürütülüyor. 
Türkiye bu çalışmaların 
neresinde, nasıl bir katkı 
sağlıyor?
Mart 2020 tarihinde TÜBİTAK korona-
virüs ile mücadele kapsamında aşı, ilaç 
ve plazma tedavilerini içeren proje çağ-
rısına çıktı ve toplam 14 proje destek-
lendi. Bu projeler tek bir konsorsiyum 
altında yürütülmektedir. Ben de bun-
lardan biri olan “COVID-19 karşı inaktif 
aşı geliştirilmesi” projesinde görev al-
maktayım. Ayrıca TÜSEB ve Sağlık Ba-
kanlığı tarafından da desteklenen aşı 
ve antiserum geliştirilmesi projeleri de 
bulunmaktadır. Bunlar da devam et-
mektedir. Bu projeler ile özellikle aşı ge-
liştirilmesi konusunda Ar-Ge düzeyinde 
genç araştırmacıların yetiştirilmesi, ile-
ride olacak yeni salgınlar için çalışma 
grupları ve bilgi birikimi sağlayacaktır. 
Şu andaki gelişmeler dünyanın diğer 
ülkelerinde yapılan çalışmalarla benzer 
özellikte ve maalesef biraz geriden git-
mektedir. Burada en önemli husus ithal 
kimyasal malzemelerin teminindeki 
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zorluklar ve özellikle deney hayvanları 
konusundaki eksikliktir. Özellikle aşı-
ların eczaneden satılacak duruma gel-
mesi zaman alacaktır, fakat ülkemizde 
yüksek miktarda aşı üretimi ve şişelen-
mesi konusunda bir fabrikanın olmayışı, 
yapılacak bu çalışmaların prototip ol-
masından öteye gidememesine neden 
olacaktır. 

Bu tarz pandemiler ve 
küresel hastalıklardan nasıl 
korunmamız gerekiyor? 
Sizce hangi önlemler 
alınmalı?
Bu tip pandemilerde en önemli ko-
runma yolu virüsün bulaşma halkasının 
kırılmasıdır. Bu da konakçı veya ara-
konakçıların virüsü saçmalarının veya 
almalarının önlenmesi şeklinde olmak-

tadır. Bu salgında konak yani insan, vi-
rüsün bulaşmasında en önemli faktör 
konumundadır. Bu nedenle insandan 
insana bulaşmaması için, özellikle so-
lunum yoluyla saçılan virüsün havada 
3-5 saat canlı kaldığı da düşünülerek, 
ortak yaşam alanlarında aşırı dikkatli 
şekilde hareket edilmeli, özellikle mas-
keler takılarak temastan kaçınılmalıdır. 
Bu salgının başından itibaren farklı ül-
keler, farklı yöntemleri benimsediler ve 
uyguladılar. Çin katı karantina uygula-
masını tercih etti, halkı zorunlu olarak 
1 ay evlerine hapis etti ve dolaşımdaki 
virüsün sayısını azaltarak bulaşma kay-
nağı insanların sayısını azalttı ve böy-
lelikle yeni vakaların önüne geçmeye 
çalıştı. İngiltere sürü bağışıklığı yönte-
mini seçti, başlangıçta, hiçbir önlem 
almayarak toplumun belli kesiminin ba-
ğışık kılınması ile hastalıkla mücadele 
edebileceğini düşündü. Fakat virüsün 

yayılma hızının oldukça yüksek olması, 
çok kısa sürede binlerce insanın enfek-
siyonu kapmasına ve sağlık sisteminin 
çökmesine neden oldu. Sonra aldıkları 
bu karardan vazgeçerek bizim de uy-
guladığımız kısmı karantina ve izleme 
yolunu seçtiler. Bizim takip ettiğimiz 
bu yöntemde hasta ve temasta olan-
ların saptanması ve tedavilerinin erken 
başlatılması, temaslı ve temaslının da 
temaslılarına 14 günlük karantina uy-
gulamaları vaka sayısında diğer ülkelere 
göre daha iyi konuma gelmemize neden 
oldu. Bu yöntemler tercih edilirken as-
lında her ülkenin kendi özel şartlarının 
olduğu, coğrafik, ekonomik ve sosyoloji 
birçok parametrelerin değerlendirilerek 
alınması gereği ortaya çıktı. 

SARS, MERS, Covid-19 gibi 
hayvan temelli hastalıklar 
dünyayı tehdit ediyor ve 
sağlığımızı tehlikeye atıyor. 
Sizce bunun önüne nasıl 
geçilebilir?
Koronavirüsler ve influenza virüsleri 
gibi yabani hayvanlarda bulunabilen 
ve mutasyonik değişimlerden sonra 
yeni hayvan türlerinde veya insanlarda 
enfeksiyonlara neden olan virüslerle, 
doğa şartlarında mücadele noktasında 
pek fazla seçme şansı yok maalesef. 
Bu konuda yapılacak en önemli ko-
ruma ve kontrol yöntemi, vahşi yaşamla 
insan ilişkilerinin uzak olması. Özellikle 
Orta, Doğu ve Güney Asya’daki ülkelerin 
yaşam şekilleri ve yemek kültürlerinde 
yabani hayvanların bulunması ve onlarla 
ortak yaşam alanlarında bulunmaları vi-
rüsün insanlara adaptasyonuna neden 
olabilmektedir. Öncelikli olarak yabani 
hayvanlarla ortak yaşamların durdu-
rulması, onların avlanması ve yemek 
olarak tüketilmesine acilen son veril-
melidir. Kuş gribi ve 2003 SARS salgını 
buna en iyi örneklerdir. Bu tür salgınların 
en önemli sorunu, insanların daha önce 
hiç tanımadığı şekilde enfeksiyonların 
ortaya çıkması olmaktadır. Bazı enfek-
siyonlarda ölüm oranı %34 (MERS) iken 
şimdi yaşadığımız COVID-19 salgınında 
ise %4 civarındadır, bazılarında bulaşma 
oranı oldukça yüksek ve dolayısıyla 
pandemi şeklinde kıtaları tehdit edebil-
mektedir. 

Virüsün tanısı RT-PCR ile kolaylıkla yapıla-
bilmesine rağmen virüsün dalgalı saçılması 
ve etkili serolojik testlerin hala optimize edi-
lememesi (düzenli ve yeterli antikor oluşma-
ması nedeniyle) hastalıkla ilgili hala önemli 
sorunlar olarak görülmektedir.
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Türkiye’nin biyoteknoloji 
alanındaki konumunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
Sizce bu alanda yapılan 
çalışmalar yeterli mi?
1980’lerde DNA’nın çoğaltılmasına 
yönelik çalışmaların başlamasıyla 
bizim ülkemizde de biyoteknolojik 
çalışmaların ilk temelleri atıldı. Özel-
likle tıp alanındaki ilerlemeler, sonra-
sında sanayi ürünlerinde de kendini 
gösterdi. Bugün birçok firma ihra-
cata yönelik biyoteknolojik ürünleri 
üretip satabilmektedirler. Dünyanın 
diğer ülkelerindeki biyoteknolojik 
ürünlerle hemen aynı kalitede de 
üretim yapılabilmektedir. Buradaki 
en büyük eksiklik bence marka 
yaratılma noktasındaki eksikliktir. 
Güney Kore ve diğer ülkeler bu ko-
nuda oldukça başarılı olmuşlardır. 

Türkiye hayvan genetiği ve 
virolojisi konusunda nasıl 
bir yol izliyor?
Ülkemizde verimli hayvan ırkı geliş-
tirmek konusunda maalesef genetik 
olarak pek çalışma yapılmamak-
tadır. Fakat hayvanların viral has-
talıkları ve özellikle bu hastalıkların 
önlenmesi noktasında, aşı geliş-
tirme ve üretimi konusunda birçok 
ülke ile yarışabilecek noktadadır. 
Tarım Orman Bakanlığı’na bağlı 
enstitülerde hayvan aşıları ile baş-
layan süreç, sonra Refik Saydam 

Enstitüsü ile devam etmiş ve 
birçok insan aşısı üretilmiştir. Fakat 
1970’lerden sonra gerek kaynak ve 
gerekse teknolojik yatırımların za-
manında yapılamaması nedeniyle 
bu enstitülerin kapanması söz ko-
nusu olmuştur. Bugün bu enstitü-
lerden sadece 3 tanesinde (Pendik, 
Şap ve Etlik) hayvan aşıları üretil-
mektedir. Bunlara ek olarak 3 tane 
özel firma hayvan aşıları üretmekte 
ve ihraç etmektedirler. 

Bir hastalığın aşı ya da ilaç 
tedavisinin geliştirilmesi 
sürecinde veterinerlik 
alanındaki çalışmaların ve 
biyoteknolojinin etkisi nasıl 
olmaktadır?
Hedef konakçı hayvan olduğu için 
aşı geliştirme çalışmaları insana 
göre daha kolay ve hızlı olmaktadır. 
Bu nedenle bu sektörde çalışan Ve-
teriner Hekim sayısı oldukça faz-
ladır. Ayrıca Veteriner Hekimlikte 
viroloji alanında daha fazla eğitim 
verilmesi, bu konuda daha çok 
Ar-Ge çalışmalarının yapılması, aşı 
hakkında özel çalışmaların bulun-
ması Veteriner Hekimlerin aşı ve 
antiserum konusunda daha tec-
rübeli ve bilgili olmaları sonucunu 
doğurmaktadır. Veteriner Fakül-
teleri’nde aşı geliştirmeye yönelik 
projelerin yapılması ve biyotekno-
lojik çalışmaların takip edilmesi de 
laboratuvar şartlarının iyileşmesine 
katkıda bulunmaktadır. 

Bu tür salgınların en önemli sorunu, insanların 
daha önce hiç tanımadığı şekilde enfeksiyon-
ların ortaya çıkması olmaktadır. Bazı enfeksi-
yonlarda ölüm oranı %34 (MERS) iken şimdi 
yaşadığımız COVID-19 salgınında ise %4 ci-
varındadır, bazılarında bulaşma oranı oldukça 
yüksek ve dolayısıyla pandemi şeklinde kıta-
ları tehdit edebilmektedir.
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Söyleşi

ANCAK
 Salgın
elbet bitecek 

EKONOMİK

Prof. Dr. Murat Şeker

uzun
bir süreç 
alacak

sorunların ortadan 
kaldırılması

DAHA

ve Toplumsal

“
“

 İnsan sağlığıyla ilgili yarattığı sorunların yanı 
sıra, salgının sosyo-ekonomik etkilerinin de dünya 
toplumlarını tehdit eder hale gelmesi, salgına ve 
sonuçlarına karşı küresel ve ulusal düzeyde çok 
boyutlu bir mücadele gerekliliğini ortaya çıkarıyor.

İÜ İktisat Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi
İÜ Şehir Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
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ve sağlık 
p e r s o -
n e l i m i z i n 
kalitesi bir 
kez daha 
bu süreçte 
kendini ispat-
ladı. Halkımızın 
yasaklara uyum dü-
zeyi de beklentinin üs-
tünde gerçekleşti. Bu süreçte 
alınan kararların zamanlaması, boyutu, 
sınırı ve düzeyine ilişkin yapılan tar-
tışmalarda her zaman fayda-maliyet 

analizine göre gidilmesinden yanayım. 
Alınan kararların ve uygulama yöntem-
lerinin elbette yüzde yüz fayda getirdi-
ğini, hiçbir maliyeti olmadığını söyleye-
meyiz. Ancak yine de en az maliyetle 
bu süreci atlattığımız kanısındayım. 
Bununla birlikte sağlık alanında yürü-
tülen bu disiplinli ve etkin çalışmaların 
yansıması kısa sürede izlenebiliyorken; 
ekonomi alanında atılan adımların yan-
sımasını biraz daha gecikmeli olarak 
görüp tartışabileceğimizi not etmek 
gerekiyor.

Pandemi sağlık üzerinde 
yarattığı etkilerin dışında 
ekonomiyi de oldukça 
derin etkiliyor. Bu sürecin 
ekonomik olarak doğurduğu 
/ doğuracağı sonuçlar neler 
olacak?
Salgın elbet bitecek, etkileri azalacak, 
belki mutasyona uğrayacak ve belli dü-
zeyde bağışıklık kazanılacaktır. Ancak 
salgından dolayı ortaya çıkan eko-
nomik ve toplumsal sorunların ortadan 
kaldırılması daha uzun bir süreçte ger-
çekleşecektir. Bir defa küresel ölçekte 

Öncelikle sizi kısaca 
tanıyabilir miyiz?
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 
Maliye Bölümü’nde öğretim üyesiyim, 
aynı zamanda İÜ Rektörlüğü’ne bağlı 
olan Şehir Politikaları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi’ni yönetiyorum. 
Son yıllarda özellikle veriye dayalı şehir 
araştırmaları yürütüyor; ulusal ve ulus-
lararası birçok projede yürütücü ve da-
nışman olarak yer alıyorum.

Tüm dünyayı sarsan Covid-19 
salgını toplum sağlığını ve 
ekonomiyi tehdit etmeye devam 
ediyor. Covid-19 sürecini genel 
olarak değerlendirir misiniz? 
Covid-19 salgını örneğine rastlama-
dığımız bir düzeyde tüm yaşamımızı 
etkilemeye devam eden, sağlık dı-
şında sosyal ve ekonomik faktörlerle 
de ilişkilendirilen bir salgın. Bu salgının 
ekonomik etkilerinin küresel ölçekte 
derinden yaşandığı ve önümüzdeki 
dönemde de yaşanmaya devam ede-

ceği beklentisinde birçok otorite hem 
fikir görünüyor. Dünyada görülen en 
önemli ekonomik bunalımlardan biri 
olan 1929 Buhranı’ndan daha derin 
etkilerinin olabileceğine ilişkin görüşler 
de iktisatçılar arasında yaygın. Dün-
yadaki dev ekonomilerde önemli dü-
zeyde yaşanacak daralma, ekonomik 
büyümenin yavaşlaması, artan işsizlik 
ve yoksulluk düzeyi birlikte değerlen-
dirildiğinde salgının sağlık dışında top-
lumsal etkilerinin daha uzun süreceği 
anlaşılıyor. Özellikle belli sektörlerde 
ve mesleklerde salgının etkisini çok 

daha derinden görebiliyoruz. Dola-
yısıyla insan sağlığıyla ilgili yarattığı 
sorunların yanı sıra, salgının sosyo-e-

konomik etkilerinin de dünya top-
lumlarını tehdit eder hale gelmesi, 

salgına ve sonuçlarına karşı kü-
resel ve ulusal düzeyde çok 

boyutlu bir mücadele gerek-
liliğini ortaya çıkarıyor.

Türkiye, salgın 
konusunda attığı 
adımlar ve aldığı 
önlemler ile 
tüm dünyada 
dikkat çekiyor. 

Sizce ülke olarak 
pandemi ile savaş 

sürecimiz nasıl 
ilerliyor?

Türkiye’de salgının ilk gü-
nünden itibaren oluşturulan ve 

uyarıları dikkate alınan Bilim Kuru-
lu’nun çalışmaları ve siyasi otoritenin 
bu süreçte onlara verdiği destekle 
atılan adımların yerinde olduğunu gör-
mekteyiz. Sağlık altyapımızın yeterliliği 

Sağlık alanında yürütülen bu disiplinli ve 
etkin çalışmaların yansıması kısa sürede 
izlenebiliyorken; ekonomi alanında atılan 

adımların yansımasını biraz daha gecikmeli 
olarak görüp tartışabileceğimizi 

not etmek gerekiyor.
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e k o n o m i n i n 
d a r a l m a s ı 
sonucunda 
k o n j o n k -
türel açıdan 
olumsuz bir 
sürece girdi-
ğimiz aşikar. 
Ülkelerin bü-

yüme oranla-
rında yaşanan 

daralmalar be-
raberinde işsizlik 

sorunuyla beslenince 
ekonomik etkinin baskı 

düzeyi daha da artacaktır. 
OECD, küresel düzeyde 2020 

yılı dünya ekonomik büyüme hızının 
%2,4’e düşeceğini öngörüyor. ILO 

tahminleri, COVID-19 salgınının istih-
damda önemli ölçüde daralma ile iş-
gücü piyasalarında ücretler ve sosyal 
korumaya erişim anlamında gerile-
meye yol açacağından bahsediyor. 
2020 yılında salgın nedeniyle küresel 
çapta 25 milyondan fazla kişinin işini 
kaybedeceği öngörülüyor. Yine ILO’nun 
Nisan ayı raporuna göre, COVID-19 ya-
yılımını yavaşlatmak için alınan ve gi-
derek daha da katılaşan sınırlama ön-
lemleri, şu anda dünyadaki iş gücünün 
yaklaşık yüzde 81’ini temsil eden 2,7 
milyar çalışanı olumsuz etkiliyor. 
Sadece ABD’de Nisan itibariyle 
20 milyon kişinin COVID-19 
salgını sebebiyle işsiz kal-
dığı tahmin ediliyor.

Küresel düzeyde iş ve gelir kayıplarının; 
geçici ve kayıt dışı istihdamın yaygın 
olarak görüldüğü ve serbest meslek 
sahibi küçük işletmelerin ağırlıkta ol-
duğu perakende, eğlence, turizm ve 
konaklama gibi sektörlerde yoğunlaş-
tığı anlaşılıyor. Ayrıca küçük işletme-
lerin COVID-19 krizinin yükünü taşıdık-
ları, karantina tedbirleri ile talep ve gelir 
kaybına bağlı olarak işlerin büyük bir 
çoğunluğunun risk altında olduğu ve 
buna bağlı olarak işçilerinin büyük bir 
çoğunluğunu çıkarttıkları veya çıkart-
mayı öngördükleri biliniyor. Dolayısıyla 
salgının ekonomide yaratacağı hasarı 
ve bunun zincirleme etkilerini en yoğun 
hissedeceklerin, toplumun hali hazırda 
en kırılgan kesimlerini oluşturan kendi 
hesabına çalışanlar, kayıt dışı işçiler, 
gençler, kadınlar, diğer dezavantajlı 
gruplar, risk altındaki bireyler, düşük 
gelirli haneler ve güvencesiz işçiler ola-
cağı düşünülüyor. Yine yapılan araştır-
malar, salgının işgücü piyasaları üze-
rindeki etkilerinin ülkelere özgü yapısal 
farklılar çerçevesinde ülkeden ülkeye 
değiştiğini ortaya koyuyor. Yoksulluk, 
işsizlik ve güvencesizlik gibi sorunların 
yoğun olduğu ülkelerde var olan eşit-
sizlikleri daha da derinleştirmesi ris-
kine dikkat çekiliyor.

Kısa süre önce açıkladığınız ve İstanbul’un ekonomik 
ve sosyal açıdan riskli mahallerini irdeleyen araştırma 
sonuçlarınızdan bahseder misiniz?

Şehir Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde, İstanbul’da 
daha önce yürüttüğümüz Mahallem İstanbul projesini sürdürüyor 
ve mahalle ölçeğinde analizlerimize devam ediyoruz. Bu bağlamda 
salgın nedeniyle İstanbul’da sosyal ve ekonomik açıdan riskli ma-
halleleri belirleyen bir araştırmayı tamamladık. Araştırmada mahalle 
ölçeğinde sosyal ve ekonomik göstergeleri içeren ikincil verileri kul-
lanarak 358 mahallenin salgın nedeniyle sosyal ve ekonomik riskler 
taşıdığını tespit ettik. İstanbul’da 4,5 milyon hanenin 2,5 milyonunun 
COVID-19 kaynaklı sosyal ve ekonomik riskler taşıdığını ve bu riskin 
de düzeyine göre düşük, orta ve yüksek şeklinde derecelendirildiğini 
ortaya koyduk. 

Bu bağlamda İstanbul’daki 961 mahalleden 358’inin sosyal ve eko-
nomik açıdan öncelikli risk bölgesi olduğunu bu mahalleler içinde ise 
49 mahallenin yüksek risk düzeyinde yer aldığını söyleyebiliriz. Buna 
göre 250 bin hanede yaşayan 1 milyon kişiyi sosyal ve ekonomik 
açıdan yüksek riskli olarak tanımlayabiliriz. Öte yandan İstanbul’da 
her 5 kişiden 1’inin COVID-19 kaynaklı sosyal ve ekonomik risk al-
tında olduğu araştırmamızın bir diğer sonucu olarak çıktı. Yüksek, 
orta ve düşük riskli mahallelerin yoğunlaştığı ilçelerin başında Esen-
yurt, Bağcılar, Ümraniye, Pendik, Küçükçekmece, Sancaktepe, Kâğıt-

hane, Sultanbeyli ve Esenler gelirken; yüksek riskli 49 mahallenin 
ise Esenyurt, Sultanbeyli ve Arnavutköy’de yoğunlaştığını 

görmekteyiz.
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Covid-19 sonrasında iş dünyasında ve 
küresel ekonomide büyük değişimler 
bekleniyor. Sizce gelecekte nasıl bir 
dünyada yaşayacağız?
İlk etki büyümenin ve istihdam hacminin daralması şeklinde 
kendini gösterecektir. Ancak istihdam hacmi üzerindeki et-
kisinin ötesinde salgının, üretim ve bölüşüm paradigmaları, 
iş yapma modelleri, teknoloji kullanımı, çalışma ilişkileri de 
dâhil olmak üzere çalışma hayatının birçok alanında de-
ğişim ve dönüşüme neden olacağı tahmin ediliyor. 

Uzaktan çalışma gibi esnek çalışma imkânları birçok sek-
törde daha da yaygınlaşacaktır. Bu sürece entegre olabi-
lecek kapasiteye ve içeriğe sahip şirketler sabit maliyet-
lerinde esnek çalışma modellerini kullanarak tasarrufa 
gitmek isteyecektir. Evden çalışma oranı ülkeler ve mes-
lekler arasında önemli ölçüde farklılaşacaktır. Mesleğe 

özgü yapısal faktörlerin yanı sıra eğitim seviyesi, gelir ve 
ücret düzeyi, istihdam türü, kıdem ve yaş gibi faktörler de 
belirleyici olacaktır.

Bireyler bu süreçte yaşadıkları ekonomik 
sıkıntılar nedeniyle psikolojik olarak da 
çok etkileniyorlar. Sizce bu süreçte kişisel 
olarak nasıl davranmalıyız?
Böyle olağanüstü dönemlerde ekonomik sıkıntılar nedeniyle 
yaşanan sorunlar aslında bireysel çabalardan ziyade kamu 
otoritesi tarafından giderilmeye çalışılır. Ülkemizde de ol-
duğu gibi birçok ülkede ekonomik sıkıntıların giderilmesine 
ilişkin kısa çalışma ödeneği, ücretsiz izin ödeneği ve işsizlik 
sigortası gibi destek mekanizmaları devreye sokulmuş ve 
düşük faizli kredi uygulamaları teşvik edilmiştir. Önemli 
olan bu paketlerin etkin ve doğru bir şekilde yürütülmesiyle 
topluma güven verilmesi ve belirsizliğin giderilmesidir. 
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Türkiye

ne durumda

?
Koronavirüs’e karşı

Çin’de ortaya çıkan ve önce bölgesel salgın, akabinde 
ise küresel pandemi ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) 
tüm dünyanın gündemini meşgul etmeye devam 
ediyor. Uzmanlara göre yeni bir dünya düzeninin 
başlangıcı sayılan Covid-19; başta Çin, İran, İtalya, 
İspanya, Fransa ve ABD gibi güçlü ülkelerde etkili 
oldu. Ülkemizde ise ilk vaka 11 Mart 2020’de görüldü. 
Günümüzde Türkiye ve dünyanın önde gelen 
gelişmiş ülkeleri Covid-19’a yönelik bazı çalışmaları 
titizlikle sürdürüyor. Covid-19’a karşı ülkemizde 
gerçekleştirilen çalışmaları birlikte inceleyelim. 

Biyoteknoloji
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İlk vaka Aralık 2019’da 
görüldü 
Son verilere göre 2 buçuk mil-
yondan fazla insanın enfekte ol-
duğu Koronavirüs, ilk defa Çin’in 
Wuhan eyaletinde Aralık 2019’da 
görüldü. İlk etapta fazla ciddiye 
alınmayan virüs önce Wuhan eya-
letini, daha sonra ise Çin’in diğer 
bölgelerini etkisi altına aldı. Virüsün 
ciddiyeti kısa bir sürede anlaşıldı ve 
Çin, Güney Kore ve Japonya gibi 
Doğu Asya Ülkeleri ilk önlemleri al-
maya başladı. 

Önce endemi, sonra 
pandemi ilan edildi 
Aralık ayında ortaya çıkan ilk va-
kalar ve ölümlerden sonra “2019-
nCoV” olarak adlandırılan virüs, 11 
Şubat 2020 tarihinde Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO) tarafından Covid-19 
olarak yeniden adlandırıldı. Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından ilk dö-
nemlerde endemi olarak ilan 
edilen Koronavirüs, kısa bir 
süre sonra pandemi olarak 
uzmanlar tarafından ye-
niden değerlendirildi.

Büyük bir virüs 
ailesinin 
alt türü 
Virüsün Çin’in 11 
milyon nüfuslu 
kenti Wuhan’daki 
Huanan deniz ürün-
leri pazarında or-
taya çıktığı tahmin 
ediliyor. Virüse ya-
kalanan ilk vaka-
ların Huanan deniz 
ürünleri pazarında 
kısa bir süre önce 
bulundukları Çin’li yet-
kililer tarafından kabul 
edildi ve Koronavirüs’ün 
merkezi Wuhan olarak 
kabul edildi. Öte yandan Ko-
ronavirüs, büyük bir virüs aile-
sinin 1 alt türü olarak karşımıza 

çıkıyor. Bu virüs ailesinin ise 7 türü 
insanlara bulaşabiliyor. 

Yeni belirtiler ortaya çıktı 
Virüsün asgari 2, azami ise 14 
günlük bir kuluçka süresi bulu-
nuyor. Bazı uzmanlara göre ise 
bu süre 24 güne kadar çıkabiliyor. 
Yüksek ateş, şiddetli öksürük ve 
nefes darlığı gibi belirtileri olan 
virüs, zaman içerisinde koku ve tat 
alamama gibi yeni belirtilerle karşı-
mıza çıkıyor.

Sosyal mesafeyi 
korumak şart 
Virüsten korunmanın en önemli 
kuralı sosyal mesafeyi korumak. En 
az 1 metrelik sosyal me-
safe ile virüse 
karşı ken-
dinizi 

korumanız mümkün. Ayrıca elleri-
nizi en az 30 saniye iyice yıkama-
lısınız, öksürürken veya hapşırırken 
tek kullanımlık mendil ile ağzınızı 
kapatmalısınız ve maske ile eldiven 
kullanmalısınız. 

Aşı bir yılı bulabilir
Koronavirüs tedavisi kapsamında 
dünyanın önde gelen ülkeleri ilaç ve 
aşı çalışmalarını sürdürüyor. Bazı 
ülkeler farklı ilaçların hayvanlar 
üzerinde test aşamasında oldu-
ğunu belirtiyor. Ayrıca aşı ve ilaç 
çalışmalarını sürdüren ülkeler çe-
şitli bilim kurulları oluşturdu ve bu 
kurullara büyük fonlar ayırdı. Ancak 
uzmanlara göre Koronavirüs’e 
karşı aşı tedavisinin kesin sonuçlar 

vermesinin bir yılı bu-
lacağı öngö-

rülüyor.
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Türkiye, Koronavirüs’ten iyi bir şe-
kilde korunmayı başaran ülkeler 
arasında yerini aldı. Ülkemizdeki ilk 
vaka 11 Mart 2020 tarihinde gö-
rüldü. Bu da diğer ülkelere kıyasla 
virüsün Türkiye’ye çok daha geç 

Ayrıca Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamalara göre virüs kontrol altında 
tutuluyor. 

TÜRKİYE
NE DURUMDA?

Şu an için ülkemizde ve dün-
yada virüse yakalanan ve temas 
halinde bulunan insanların ta-
kibi ise en hassas konu olarak 
ön plana çıkıyor. Öte yandan 
Çinli yetkililer tarafından vi-
rüsün genetik kodu çıkarıldı. 
Bu bilgiler doğrultusunda virüs 
analiz edildi ve gerekli önlemler 
hızlı bir şekilde alınmaya baş-
landı. Ayrıca San Diego’da bu-
lunan Inovio adlı laboratuvarda 
çalışan bilim insanları Koro-
navirüs’e karşı aşı geliştirmek 
için yeni bir DNA teknolojisi kul-
landıklarını belirtti. “INO-4800” 
olarak adlandırılan bu teknoloji, 
insanlar üzerinde ilk defa yaz 
başında denenecek. 

Bir ihtimal daha var 
Koronavirüs zor mutasyon 
geçiren virüsler arasında yer 
alıyor. Ancak bir ihtimal daha 
var. Koronavirüs’ün Sars virü-
sünde olduğu gibi mutasyon 
geçirip insanlara bulaşmaması 
da iyimser ihtimallerin başında 
geliyor. 

geldiğinin bir göstergesi. Ardından 
vaka sayısında hızlı bir artış başladı. 
Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu bu 
duruma yönelik hızlı reaksiyon gös-
termeyi başardı. Ülkemizde alınan 
ilk önlemler şu şekilde sıralanıyor: 

Yetkililer mümkün olduğunca evden çıkmamayı ve sosyal 
mesafenin korunmasını önerdi
Birçok şirket veya kurum evden çalışma modellerine geçti
Önce 65 yaş üstüne, daha sonra ise 20 yaş altına sokağa çıkma 
kısıtlaması getirildi 
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı 60 olarak güncellendi
Çin’den erken tedavi için ilaç getirildi
Maske ve eldiven üretimi hızlandırıldı, stokçuluk engellendi 
Hafta sonlarını kapsayan sokağa çıkma kısıtlamaları ilan edildi
23 Nisan haftası sokağa çıkma kısıtlaması 4 güne uzatıldı
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ÖLÜM 
ORANLARI

%81
%14
%5

216
7

farklılık gösteriyor

virüsü
hafif belirtilerle 
atlatıyor

ciddi belirtiler
gözlemleniyor

ağır hastalanıyor ve 
hastalığı entübe
olarak geçiriyor

araştırmacı
farklı aşı
üzerinde
çalışıyor

Ülkemizde Koronavirüs’e karşı aşı çalışma-
ları tüm hızıyla devam ediyor. TÜBİTAK’ın 
yaptığı açıklamaya göre Türkiye’de 25 farklı 
üniversite, 8 kamu araştırma kurumu ve 
8 firmadan toplam 225 araştırmacının bir 
araya geldiği ve 16 farklı çalışma sürdür-
düğü biliniyor. Bu topluluğa ise Türkiye 
Covid-19 Yüksek Teknoloji Platformu adı 
verildi. Bu çalışmalar doğrultusunda ise 9 
ila 12 ay gibi bir sürede aşı ve ilaç geliştir-
menin hedeflendiği belirtiliyor. Öte yandan 
Sağlık Bakanlığı ve sağlık çalışanlarının bu 
süreçte gösterdiği performans takdir edi-
liyor. Ayrıca Baykar ve Arçelik gibi öncü ku-
ruluşlar yerli solunum cihazları üretmeye 
başladı. İlk teslimatlar ise yeni açılan Ba-
şakşehir Şehir Hastanesi’ne yapıldı

Dünya Sağlık Örgütü’nün 44 bin hasta üzerinde yap-
tığı araştırmaların verilerine göre virüsün bulaştığı ki-
şilerin: 

Koronavirüs ölüm oranları ve bulaştırma kat sayıları 
ise ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Hastalık 9 yaş 
altı çocuklarda pek görülmüyor, 65 yaş üzerinde ise 
tehlikeli bir şekilde ilerliyor. Ayrıca kronik rahatsızlığı 
olan ve bağışıklık sistemi güçsüz olan kişilerde yaş 
fark etmeksizin ciddi sonuçlar doğurabiliyor. 
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 Türkiye diğer bazı ülkelere, örneğin Çin ve 
İtalya’ya göre daha şanslı konumdaydı ve bu ülke-
lerden gelen örnekler de kullanılarak kısa da olsa bir 
hazırlanma süreci yaşayabildi. Başlangıçta bir boca-
lama olmasına rağmen Sağlık Bakanlığı tarafından 
oluşturulan Bilim Kurulu’nun yönlendirmesi ile sal-
gının kontrolü ve hastaların tedavileri ile ilgili önemli 
adımlar atıldı.

Söyleşi

iyi bir sınav
verdi

Prof. Dr. Yalım Dikmen

yoğun
  bakımlar
“ “PANDEMİDE

İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanı
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Tüm dünyayı sarsan 
Covid-19 salgını toplum 
sağlığını ve ekonomiyi 
tehdit etmeye devam 
ediyor. Covid-19 sürecini 
genel olarak değerlendirir 
misiniz? 
Ülkemizde Covid-19 ciddi bir salgına 
neden oldu ve hayatı durdurdu. İlk 
Covid olgusunun bildirildiği 11 Mart 
gününden itibaren hasta sayılarında 
hızlı bir artış dönemi yaşandı ve bu 
günlerde artış hızının yavaşladığını gö-
rüyoruz. Bu salgın dönemi, başta sağlık 
çalışanları olmak üzere birçok toplum 
kesimi üzerine belirgin yükler getirdi. 
Covid-19 salgınına sadece hasta sa-
yısı ve hayatını kaybedenler olarak 
bakmamak gerekiyor. Elbette daha 
önce hiç karşılaşılmamış ve hiç bilin-
meyen bir hastalıkla mücadele ediliyor 
olması çok önemli. Halen daha hasta-
lığın bütün özellikleri ortaya çıkartıla-
bilmiş değil ve tüm dünyada bu konuda 
araştırmalar yapılmakta. Her gün yeni 
bilgilere ulaşılmakta. Ekonominin ve 
günlük hayatın durma noktasına gel-
mesinin yanında Covid-19 hastalarının 
tedavisi için yapılan sağlık harcamala-
rının boyutunun çok önemli olduğunu 
düşünüyorum. Tüm bu sorunlar bir 
araya geldiğinde toplum sağlığı virüs 
enfeksiyonundan değil aynı zamanda 
bu sürecin ekonomik ve psikolojik etki-
leri nedeniyle sıkıntıya girecektir.

Türkiye, salgın konusunda 
attığı adımlar ve aldığı 
önlemler ile tüm dünyada 
dikkat çekiyor. Sizce ülke 
olarak pandemi ile savaş 
sürecimiz nasıl ilerliyor?
Türkiye diğer bazı ülkelere, örneğin Çin 
ve İtalya’ya göre daha şanslı konum-
daydı ve bu ülkelerden gelen örnekler 
de kullanılarak kısa da olsa bir hazır-
lanma süreci yaşayabildi. Başlangıçta 
bir bocalama olmasına rağmen Sağlık 
Bakanlığı tarafından oluşturulan Bilim 
Kurulu’nun yönlendirmesi ile salgının 
kontrolü ve hastaların tedavileri ile ilgili 
önemli adımlar atıldı. Nüfusa oranla-
dığımızda hasta ve ölüm sayılarının 

nispeten düşük kalması ülkemiz açı-
sından olumlu, tabii bunu sağlayan et-
kenler üzerinde araştırmalar yapılması 
gerekiyor. Sonuçta Türkiye’nin genç 
nüfusa sahip olması, sosyokültürel 
yapısı gibi demografik özellikler, Sağlık 

Bakanlığı tarafından alınan önlemler 
ve sağlık çalışanlarının çabaları bu ko-
nuda etkili olmuştur.

Pandemi sürecinde 
hastanelerin yoğun bakım 
üniteleri bir adım öne 
çıktılar. Türkiye çapında 
değerlendirdiğinizde 
buradaki gücümüzü nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Türkiye yoğun bakım yatak sayıları 
açısından bir süredir önemli atılımlar 
yapmaktadır. Öyle ki tam rakamları ha-
tırlamakla birlikte yüz bin nüfus başına 
düşen yoğun bakım yatağı sıralama-
sında Avrupa ülkeleri arasında ikinci 
veya üçüncü sıradadır, ayrıca pande-
minin başlangıcından itibaren birçok 
kurumda yoğun bakım yatak kapasite-
sinin arttırılması söz konusu olmuştur. 
Yoğun bakımlar başta yetişmiş yoğun 
bakım hemşiresi sayısının azlığı gibi 
önemli eksikliklere rağmen salgın ne-
deniyle oluşan hasta yoğunluğuna 
yeterli kalabilmiş ve ihtiyacı olan her 
hasta yoğun bakım tedavisine ulaşa-
bilmiştir. Diğer ülkelere bakıldığında 
hasta sayısının yoğun bakım kapasite-
sinin üzerine çıktığı ve bazı hastaların 
yoğun bakım tedavisine ulaşama-
dığı ülkelerin varlığı görülmekte. Ama 
bence yoğun bakımların ön plana çık-
masının ardında iki önemli etken var, 
bunlardan birincisi yoğun bakımlarda 
çalışan sağlık çalışanlarının (hiç ayrım 

gözetmeden hekiminden temizlik per-
soneline kadar) inanılmaz gayreti ve 
özverisidir. İkincisi ise hastanelere, 
ama başta yoğun bakımlara halkımız 
tarafından yapılan yardımlardır. Bu 
anlamda halkımız sağlık çalışanlarının 

yanında olduğunu sadece alkışlarla 
değil, onların eksiklerinin giderilmesi 
için yaptıkları bağışlarla ortaya koy-
muştur.

Sizce yoğun bakım 
ünitelerimiz pandemi tarzı 
hastalıklar için hazırlıklı mı?
Daha önce yaşanan kuş gribi, domuz 
gribi gibi salgınlardan beri yoğun 
bakım ünitelerinin böylesi bir salgına 
hazırlıklı olması konusu yoğun bakım 
camiasında sıkça tartışılan bir konu 
olmuştur. Bu anlamda bir bilgi biri-
kimi olduğu söylenebilir. Diğer yandan 
yoğun bakım üniteleri hastanelerin 
kurulması en çok maddi yatırım ge-
rektiren bölümlerindendir. Bu ünite-
lerin pandemiye hazırlıklı olup olmadığı 
ancak pandemi meydana geldiğinde 
görülebilirdi ki bu güne kadar yoğun 
bakımların iyi bir sınav verdiğini söyle-
yebiliriz.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
ve hastanesi, çalışmaları ile 
pandemide tüm dünyanın 
ilgisini çekti. Bu farkı 
yaratan sizce nedir?
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Türkiye’de 
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bili-
mi’nin temellerinin atıldığı kurumdur. 
Bir fakülte hastanesinde ilk yoğun 
bakım ünitesi bizim fakültemizde kurul-
muştur. Bu nedenle Cerrahpaşa birçok 
başka alanda olduğu gibi yoğun bakım 

Daha önce yaşanan kuş gribi, domuz 
gribi gibi salgınlardan beri yoğun bakım 
ünitelerinin böylesi bir salgına hazırlıklı 

olması konusu yoğun bakım camiasında 
sıkça tartışılan bir konu olmuştur. Bu 

anlamda bir bilgi birikimi olduğu söylenebilir.
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Cerrahpaşa birçok başka alanda 
olduğu gibi yoğun bakım alanında da 
köklü bir geleneğe ve 
bilgi birikimine sahip 
öncü bir kuruluştur.

alanında da köklü bir geleneğe ve bilgi 
birikimine sahip öncü bir kuruluştur. 
Bunun yanında Cerrahpaşa ülkemizde 
ilk Covid-19 vakasının görüldüğü 11 
Mart gününden itibaren salgına hazır-
lanmış, fakülte ve hastane yöneticileri 
konu ile ilgili öğretim üyeleri ile bir bi-
limsel danışma kurulu oluşturmuş ve 
sürecin yönetimi bu kurula danışılarak 
yönetilmiştir. Bu sayede salgın baş-
langıcında acil olmayan ameliyatların 
ertelen-

m e s i , 
poliklinik sayılarının azaltılması ve 
bazı ameliyathanelerin yoğun bakım 
ünitesine dönüştürülmesi gibi önemli 
kararlar hayata geçirilebilmiştir. Son 
olarak da Cerrahpaşa’da çalışan tüm 
personel “Cerrahpaşa ruhu”na uygun 
olarak ellerinden gelenin fazlasını ya-
parak bu sürece katkı vermiştir.
 
Tüm dünyada farklı 
bölgeler ve ülkelerde 
Covid-19 özelinde aşı ve 
ilaç çalışmaları yürütülüyor. 
Türkiye bu çalışmaların 
neresinde, nasıl bir katkı 
sağlıyor?
Ülkemiz bu pandemide salgından et-
kilenen hastaların tedavisi ve salgının 
kontrolü ile ilgili önemli başarılar elde 
etmiş olsa bile aşı ve ilaç çalışmaları 

ile ilgili çok büyük bir katkı sağ-
layabileceğini sanmıyorum. 

Ne yazık ki ülkemizin sağlık 
konusunda araştırma 

geliştirme olanakları 
sınırlı ve bu konuda 
etkili olamıyoruz. Bu 
anlamda ülkemizin 
deneyimleri ileride 
görülecek hasta-
ların tedavilerinin 
geliştirilmesi ko-
nusunda katkı su-
nacaktır muhakkak 

ama bu katkının sı-
nırlı kalacağını düşü-

nüyorum.

insanların yaşamını etkilemiştir ve et-
kilemeye de devam edecektir. Ancak 
ben burada en önemli sorunun vahşi 
hayat için mevcut olan doğal yaşam 
alanlarının azalması olduğunu düşü-
nüyorum. İnsan faaliyetlerinin doğal 
yaşam alanlarına tecavüzü sürdükçe 
pandemi etkenleri ile karşılaşmaları 
kaçınılmaz olacaktır. Bence ekonomik 
kazançları ön plana alan insan faaliyet-
lerinin toplum sağlığı, doğanın korun-
ması gibi başka amaçlara yönelme-
mesi durumunda toplumlar fanuslar 
içine hapsolarak yaşamak zorunda 
kalacaklardır.

Türkiye’nin biyoteknoloji 
alanındaki konumunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
Sizce bu alanda yapılan 
çalışmalar yeterli mi?
Türkiye gerek bu konuya ayrılan maddi 
imkanlar, gerek bu konuda düşünce 
üreten zihinler açısından çok zengin 
değil. Bu alanda yapılan çalışmalar da 
yeterli olamıyor maalesef.

PROF. 
DR. YALIM 

DİKMEN KİMDİR?

1964 yılında doğan Prof. Dr. Yalım Dikmen, 
1980’de Ankara Koleji’nden mezun oldu. 1980-1986 

tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. 1987-1992 

tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp 
Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri/Anesteziyoloji ve Rea-
nimasyon Anabilim Dalı’nda Tıpta Uzmanlık eğitimini 
tamamlamıştır. Prof. Dr. Yalım Dikmen, 2010 yılından 
itibaren Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve 

Reanimasyon Anabilim Dalı Cerrahi Tıp Bilimleri 
Bölümü’nde görevine devam etmektedir. 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yoğun 
Bakım Bilim Dalı Başkanıdır.

Bu tarz pandemiler ve 
küresel hastalıklardan 

nasıl korunmamız 
gerekiyor? Sizce hangi 
önlemler alınmalı?
Ne yazık ki küreselleşen dünyada ulusal 
sınırların kalkması ve insan hareketliliği 
bu tip salgınların hızla pandemiye dö-
nüşmesini sağlıyor. Bu nedenle insan-
ların seyahatini ve temasını engelleye-
meyeceğimize göre salgın etkenleri ile 
insanların karşılaşmasını engellemeye 
yönelik önlemler üzerinde düşünülme-
lidir. Bunun da başında vahşi yaşamı 
kendi doğal ortamında rahat bırakmak 
geliyor diye düşünüyorum.

SARS, MERS, Covid-19 gibi 
hayvan temelli hastalıklar 
dünyayı tehdit ediyor ve 
sağlığımızı tehlikeye atıyor. 
Sizce bunun önüne nasıl 
geçilebilir?
Hayvan temelli hastalıklar yüz yıllardır 



Sistem 9, digital signage alanında yenilikçi çözümler 
sunan firmaları her yıl ödüllendiren Digital Signage 
Federasyonu’nun resmi sponsorluğunu yaptığı DSE 
APEX Ödülleri’nde finale kaldı.

Firmalarımızdan

Uluslararası DSE APEX 
Awards’da finale kaldı

Sistem 9

Transportation kategorisinde finale 
kalan Sistem 9, organizasyonda 
altın, gümüş ya da bronz ödüllerden 
birini kazanacak. Las Vegas Con-
vention Center’da 15-18 Eylül tarih-
lerinde düzenlenecek Digital Signage 
Expo (DSE) 2020 organizasyonunda 
12 dalda APEX Awards sahiplerine 
verilecek.

Fuarla eş zamanlı olarak verilecek 
olan 2020 APEX Awards için 19 ül-
keden 115 dünya devi şirket birbi-
riyle yarışıyor. 12 kategoride finale 

Ödül

kalan 36 değerli firma arasına kalan 
Sistem 9, organizasyona “Unifree / 
İstanbul Havalimanı Duty Free Pro-
jesi” ile katıldı.

DSE APEX Awards, bağımsız jürinin 
dijital bilgi ekranları sektöründe fa-
aliyet gösteren firmaları bireysel ve 
uzun süren değerlendirmeleri so-
nunda belirleniyor. Jüri üyeleri pro-
jeleri, özgünlük ve yenilikçi dijital 
iletişim kıstaslarına göre ince eleyip 
sık dokuduktan sonra son kararını 
veriyor. 

Söz konusu organizasyonda daha 
önce de ödül aldıklarını hatırlatan 
Sistem 9 Yönetim Kurulu Başkanı Kaan 
Akın; “Dünyanın digital signage ala-
nında oscarları kabul edilen bu törende 
2012 yılında 2 projemizle bronz ödül ve 
2015 yılında da 1 projemizle altın ödül 
kazanmıştık. Digital Signage Federas-
yonu’nun (DSF) resmi sponsorluğunu 
yaptığı Digital Signage Expo (DSE) 
sektörün kalbinin attığı önemli bir bu-
luşma noktasıdır. Sistem entegratörü, 
yazılım, distribütör, reklam, pazarlama 
vb. alanında uzman 4 bini aşkın pro-
fesyoneli buluşturan bu etkinlik kap-
samında ödüller de veriliyor. Dünyada 
digital signage sektörünün liderleri, 
uzman markaları ve uzmanlarını bu-
luşturan DSE’de APEX Awards’da ala-
cağımız derece Sistem 9 açısından 
olduğu kadar, ülkemiz için de son de-
rece önemli bir yere sahip olacak. Do-
layısıyla digital signage alanında müş-
terilerimize sunduğumuz hedef odaklı 
yaratıcı çözümlerimizin dünya stan-
dartlarında olduğunu da dünyaya ilan 
etmiş olacağız.”

Kaan Akın
Sistem 9 Yönetim Kurulu Başkanı
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Biyoteknoloji

Firmalarımızdan

sağlıktan tarıma, veterinerlikten
gıda uygulamalarına kadar

birçok sektörde en önemli paydaşlardan biri

 Biyoteknoloji özellikle günümüzde sadece spora yönelik alanlar 
da değil sağlıktan tarıma, veterinerlikten gıda uygulamalarına kadar 
birçok sektörde en önemli paydaşlardan birisi olarak yerini almalıdır 
ve almaktadır. Spor ve sporcu açısından inceleyecek olursak hem 
performans geliştirici hem de performans izlemcisi şeklinde biyoteknoloji 
temelli ürünler verimliliği yükseltecektir.

Prof. Dr. Ş. Ümit Zeybek
İÜ Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Moleküler Tıp Ana 
Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Genovasyon Biyoteknoloji Kurucusu 
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Öncelikle sizi kısaca tanıyabilir 
miyiz?
İÜ Tıp Fakültesi Kampüsü’nde bu-
lunan ve Aziz Sancar’ın ismini ta-
şıyan Deneysel Tıp Araştırma Ensti-
tüsü’ne bağlı Moleküler Tıp Anabilim 
Dalı’nda Öğretim Üyesi olarak görev 
yapmaktayım. Çalışma alanlarımı 
Obezite, Diyabet, Kardiyovasküler 
Hastalıklar, Nutrigenetik, Metabolik 
Yolak Analizleri, Atletik Performans 
ve Genetik, Kanser, Sepsis, Bes-
lenme, Deneysel Modellemeler, Mo-
leküler Tıp Uygulamalarında Biyo-
medikal Ekipman ile Biyoteknolojik 
Ürüne Yönelik Ar-Ge şeklinde ifade 
edebilirim. Bunun yanında yaklaşık 
7 yıldır Türk Moleküler Tıp Derneği 
Başkanlığı görevini yerine getirmek-
teyim. Son dönemde ise girişimci 
öğretim üyesi çerçevesinde 2017 
yılı Ağustos ayından itibaren En-
tertech bünyesinde kurduğum ve 
KOSGEB ile TÜBİTAK projelerinden 
de destekler aldığım Genovasyon 
Biyoteknoloji Ltd. Şti. ile biyotek-
noloji ürünü geliştirme konusunda 
faaliyetlerim bulunmaktadır.

Biyoteknoloji alanında 
çalışmalar yapan Genovasyon’un 
kuruluşundan ve faaliyet 
alanlarından kısaca bahseder 
misiniz?
Genovasyon Biyoteknoloji Ltd. Şti., 
20 Temmuz 2017 yılında KOS-
GEB’ten tarafıma Ar-Ge girişimci 
desteği verilmesini takiben Enter-
tech bünyesinde kurulmuştur. Söz 
konusu projenin hem KOSGEB 
hem de Teknokent açısından başa-
rıyla tamamlanmasıyla eş zamanlı 
olarak 2. proje önerisi onaylanmış 
ve çalışmaları devam etmektedir. 
Firma bünyesinde geliştirilen ge-
netik yatkınlık panelleri sektörel an-
lamda değerlendirilmektedir. Bunun 
yanında çeşitli etkinlikler çerçeve-
sinde ürünlerle ilişkili sertifikalı eği-
timler ve bilgilendirme toplantıları 
yapılmaktadır.

Firma olarak moleküler 
biyoteknoloji alanında önemli 
çalışmalara imza atıyorsunuz. Bu 
alandaki çalışmalarınız nelerdir? 
Özellikle gen analizleri ve yatkınlık 
üzerine yaptığınız çalışmalardan 
bahseder misiniz?
Öncelikle yaklaşık 20 yıllık birikimimi 
değerlendirme açısından sportif 
performans ile ilişkilendirilebilecek 
genetik yatkınlık panelleri üzerinde 
bir fikir oluşturdum. Bir araya ge-
tirdiğim akademik oluşumumuz 
ile sportif performansın iki pay-
daşı olan fiziksel ve mental perfor-
mans açısından genetik etki faktörü 
olarak da ifade edilebilecek bir yak-
laşım geliştirmeye çalıştık. Ar-Ge 
sürecinde spor alanında etkinliği ve 
yetkinliği bulunan çeşitli kurumlarla 
birlikte hareket etme imkanımız 
oldu. Zira oluşturmaya çalıştığımız 
panelin verimliliği çoklu disiplin an-
layışıyla artacaktı. Mevcut durumda 
geliştirilmiş ve marka ismi “Ge-
noFit” olan sportif performans ve 
genetik yatkınlık panelinin dışında 
yukarıda bahsettiğim ikinci proje 
kapsamında obezite/beslenme ile 
ilişkili genetik panelin (GenoFine) 
önemli bir kısmı oluşturuldu ve 
güncellemeleri devam etmektedir. 
Diğer yandan her iki panelin veri de-
ğerlendirme kısımları açısından ya-
zılım geliştirilmiştir. Vurgulanması 
gereken bir başka nokta, yürütücü-
lüğünü yaptığım Tübitak 1003 pro-

jesi ile entegre devam eden proje 
kapsamında, moleküler analizlerde 
kullanılabilecek nükleik asit izo-
lasyon robotunun ve RPA yöntemi 
ile çalışan cihazın prototiplerinin 
oluşturulmaya çalışılmasıdır. Ayrıca 
zaman zaman bilimsel danışmanlı-
ğını yaptığım BİOEKSEN AR-GE Bi-
yoteknolojileri Ltd. Şti.’nin ürünlerin 
ortaya çıkma aşamalarındaki iş bir-
liğinden bahsetmem ve kendilerine 
teşekkür etmem yerinde olacaktır.

Genovasyon olarak sporcuların 
performanslarının artırılması 
için uygun ölçümleri yapmak 
hedefiyle bazı çalışmalar 
gerçekleştiriyorsunuz. Sizce 
biyoteknoloji spora ve sporculara 
nasıl
destek olabilir?
Biyoteknoloji özellikle günümüzde 
sadece spora yönelik alanlar da 
değil sağlıktan tarıma, veteriner-
likten gıda uygulamalarına kadar 
birçok sektörde en önemli paydaş-
lardan birisi olarak yerini almalıdır 
ve almaktadır. Spor ve sporcu açı-
sından inceleyecek olursak hem 
performans geliştirici hem de per-
formans izlemcisi şeklinde biyo-
teknoloji temelli ürünler verimliliği 
yükseltecektir. Örneğin sporun her 
branşı için sporcu seçiminde kulla-
nılan standart ölçümlendirmelerle 
birlikte genotipik veriler önemli bir 
katma değer sağlayacaktır. Özellikle 
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kişinin potansiyeline ilişkin oransal 
bir bilgiye ulaşılabilecek, anlık be-
lirlenemeyebilen ancak metabolik 
alt yapısında sessiz bir şekilde bek-
leyen değerlere yaklaşılabilecektir. 
Bununla birlikte sporcuların biyo-
lojik fonksiyonlarının korunumuna 
da katkıda bulunma imkanı ortaya 
çıkacaktır. Bazı somut örnekler 
vermek gerekirse sporcuların daya-
nıklılık, güç/kuvvet, patlama enerjisi, 
aerobik, anaerobik yönelim, mental 
potansiyel (algı, dikkat, bilişsel
fonksiyon vb.) gibi özellikleri için ge-
netik yatkınlık skoru bildirilebilmek-
tedir.

Türkiye’nin biyoteknoloji 
alanındaki konumunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Sizce bu 
alanda yapılan çalışmalar yeterli 
mi?
Biyoteknoloji uygulamalarını geliş-
tirecek bilgi birikimine sahip Ar-Ge/ 
İnovasyon alt yapısı bulunan kişi 
ve gruplar ülkemizde yeterince bu-
lunmaktadır. Ancak bazı üst düzey 
teknolojik imkanlar (cihaz, ekipman 
vb.) ve hammadde temini açısından 
yurt dışı bağımlılığı söz konusudur. 
Mevcut şartlar çerçevesinde ürün 
geliştirmeyi ciddi anlamda plan-

layan ve uygulayanların yanında 
hipotez ortaya koyan veya pazar-
lama stratejisi gibi konularda yeterli 
hazırlık yapmadan çalışma kur-
gulayanlarla da karşılaşılmaktadır. 
Gerek TÜBİTAK gerekse TÜSEB 
Danışma Kurulları’nda benzer içe-
riklere rastlanmaktadır. Bunun ya-
nında ürün geliştirme hedeflerinde 
özellikle bilim insanlarının şevkini 
kırabilen durumlardan birtanesinin 
de prototiplerin değerlendirilememe 
kaygısı olduğu söylenebilir. Sektörel 
firmaların bence çok fazla itidalli 
davrandığı ortamda devlet kurum-
larının destekleri de belirli düzeyde 
gerçekleşebilmektedir. Yatırımcı 
veya finansal destekçi sayısının 
yükselmesi ve doğru grup veya 
kişilerle birlikteliklerin artmasıyla 
ülkemizin biyoteknoloji alanındaki 
konumu daha farklı ve hakettiği 
noktalara ulaşabilecektir.

Genovasyon firması dışında 
Aziz Sancar Deneysel Tıp 
Enstitüsü’nün Moleküler 
Tıp Anabilim Dalı’nda görev 
alıyorsunuz. Bu kurum bünyesinde 
yürüttüğünüz çalışmalar nelerdir?
İÜ Aziz Sancar Deneysel Tıp Araş-
tırma Enstitüsü’nün Moleküler Tıp 
Anabilim Dalı’nda tıp, sağlık, biyo-
loji vb. alanlarda çoklu disiplin şek-
linde Ar-Ge/ İnovasyon, eğitim-öğ-

retim ve rutin sağlık hizmetlerine 
yönelik faaliyetleri yürüttüm veya 
yürütmeye devam ediyorum. Ger-
çekleşen çalışmaların çıktılarıyla 
ilişkili olarak 54 adet uluslararası, 
15 adet ulusal makale, uluslar arası 
ve ulusal kongrede sunulmuş 106 
adet bildiri ile uluslararası ve ulusal 
bazlı bilimsel kitaplarda editörlük, 
çeviri editörlüğü, yazarlık ve bölüm 
yazarlığım bulunmaktadır. Bunun 
yanında TÜBİTAK, KOSGEB, Tek-
nokent, BAP ve diğer kurumlarca 
destekli 50’ye yakın ulusal/ulus-
lararası projede yürütücü ve araş-
tırmacı olarak görev yaptım ve/
veya yapmaktayım. Ayrıca 30’un 
üzerinde yüksek lisans ve doktora 
öğrencisinin tez danışmanlığını 
tamamladım ve/veya sürdürmek-
teyim. Diğer taraftan çeşitli bilimsel 
etkinliklerde alınmış ödüllerim bu-
lunmaktadır.

Tüm dünyayı sarsan Covid-19 
salgını toplum sağlığını ve 
ekonomiyi tehdit etmeye devam 
ediyor. Covid-19 sürecini genel 
olarak değerlendirir misiniz?
Covid-19 süreci başlangıç aşama-
larında dünya üzerinde maalesef 
iyi yönetilemedi. Aslında Çin ve Av-
rupa temelinde rahat davranmanın 
da bunda payı vardı. İlerleyen dö-
nemde Amerika, Brezilya gibi ül-

Entertech bünyesinde çalışmalarını yürüten bir 
firmanız bulunuyor. Burada olmanın size sunduğu 
avantajlar nelerdir? Neden Entertech çatısı altında 
olmayı tercih ettiniz?
Öncelikle akademisyen olarak girişimci yönümüzü ve katma değer 
yaratacak çalışmaları kurgulayıp çıktıya dönüştürebilme ile ilgili fi-
kirlerimizi desteklemesinin yanında, uğraşlarımızın sonucunda ulaş-
tığımız değerlerin yaygın etkiye çevrilmesini sağlaması bakımından 
Entertech önemli bir yaklaşım sunmaktadır. Yani bu gibi çabaları bu-
lunan ama maalesef “Tüccar Akademisyen” diye nitelendirilen bilim 
insanlarını bir bakıma böyle yaftalardan kurtarmış oldu. Ayrıca gerek 
ürün geliştirme aşamalarındaki bazı avantajlar gerekse ortaya çıkan 
ürünün Entertech kapsamında yer alan bir firma menşei özelliğini ta-
şıması ve bu ibareyi kullanmanın yarattığı farklılıklar tercih sebeple-
rinin içinde yer almaktadır.
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keler de buna eklendi. Dünya Sağlık 
Örgütü pandemi açıklamasını daha 
önce yapabilirdi. Salgına daha önce 
ve yakın dönemde SARS ve MERS 
sürecini yaşayan ülkeler göz önüne 
getirilerek yaklaşılmalıydı. Devlet-
lerin toplum sağlığını ön planda 
tutarak yaklaşımda bulunmak ve 
bireylerin de olayı ciddiye almak 
noktasındaki gecikmeleri sert bir 
salgın dalgasını beraberinde ge-
tirmiş oldu. Söz konusu ülkelerde 
sağlık alt yapısının ve sağlığa ya-
pılan yatırımın yeterli düzeyde ol-
madığı da görüldü. Sonrasında bazı 
keskin kısıtlamalarla birlikte sürece 
yayılan bir beklemeye geçildi. Ha-
ziran başı itibariyle Uzakdoğu ve 
Avrupa ülkelerinde zaman zaman 
oluşan dalgalanmalarla beraber 
kontrol altına alınma aşamasına 
geçilmiş gözüktü. Ama henüz ta-
mamen rahat edilecek ve gevşe-
meye gidilecek bir ortam oluşmuş 
değil. Türkiye adına ise birçok ül-
keye göre bulaş önleme ve tedavi 
çalışmalarının verimliliğinin yüksek 
olduğunu gözleyebiliyoruz. Özellikle 
65 yaş üzeri ve 20 yaş altı için alınan 
önlemler yerinde kararlar olarak de-
ğerlendirilebilir. Sağlık Bakanlığı’nın 
filyasyon ve ilaç kombinasyonu uy-
gulamaları hem pozitif vaka sayısını 
hem de pozitif vaka sayısına göre 
hasta kaybını azalttı. Ancak tüm 
halkımızın bilmesi ve farkında ol-
ması gereken durum kontrol altına 
almak demek Covid-19 salgını bitti 
demek değil. Maalesef 1 Haziran 
itibariyle gerçekleşen normalize 
olma sürecinin toplum bazında iyi 
yönetilemediğini ve yönetilme niye-
tinde olunmadığını görmekteyiz. İlk 
vaka açıklanmadan önce televizyon 
kanallarında ve sosyal medyada 
olayı küçümseyen açıklamalar ya-
pılmasına benzer tarzda, halkımız 
duyarlı olma noktasındaki gardını 
düşürmüş şekilde davranışlar ser-
giliyor. Sanki kısmi bir doğal selek-
siyon havası hissediliyor. Ciddiyetin 
farkında olan kişiler ise bunun te-

dirginliğini yaşamaktalar. Umarım 
gelme olasılığı bulunan dalga/dal-
galar kısa zamanda gerçekleşmez 
ve sert esintilerle bireyleri vurmaz. 
Ayrıca süreçte dört tarih ön plana 
çıkıyor; 11 Mart 2020 ilk Covid-19 
pozitif vakanın açıklanması, 11 
Nisan 2020 en yüksek pozitif vaka 
sayısı, 11 Mayıs 2020 ilk açılımın 
başladığı gün ve 1 Haziran 2020 ilk 
geniş ölçekli normalizasyonun baş-
laması… Tarihlerde “1” rakamının 
tek başına yer aldığını görüyoruz. 
Bu durum ilginç bir rastlantı olarak 
dikkatimi çekmişti. 

Biyoteknoloji son dönemde 
dünyayı saran Covid-19 
nedeniyle oldukça öne çıkan 
bir konu oldu. Bu alandaki 
aşı ve ilaç çalışmalarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Covid-19’un önlenmesi veya tedavi 
edilmesine yönelik araştırmalar 
dünyanın biyoteknoloji açısından 
altyapısı bulunan ülkelerinde yoğun 
bir mesai ile devam ediyor. Normal 
prosedürde ilaç araştırmaları ve 
sonuç alınması 10’lu yılları bul-
maktadır. Sanırım bu özel dönemde 
süreç mümkün olduğunca kısaltıla-
caktır. Benzer tablo aşıya ulaşmada 
yaşanacaktır. En geç 2021’in ilk ay-
larında aşının insanlarda kullanıla-

bileceğini düşünüyorum. İyimser bir 
bakış açısıyla Kasım 2020 gibi de 
uygulamaya geçebilir. Ülkemizde de 
çeşitli akademik ve sektörel çalışma 
gruplarının Ar-Ge aşamasında ol-
duğu biliniyor. Ancak bir aşının ge-
liştirilmesi aşamalarında başka bir 
ülkede de test edilmesi gerekiyor. 
Zaten salgınla baş edilebilmesi 
için ya aşı kullanıma geçecek ya 
da virüs mutasyon sonucu bulaş 
özelliğini gitgide azaltacak. Ancak 
dünya genelinde izlenen seyir işi-
mizin hiç de kolay olmadığını tekrar 
tekrar ortaya koyuyor. 

Bir hastalığın aşı ya da ilaç 
tedavisinin geliştirilmesi 
sürecinde biyoteknolojinin etkisi 
nasıl oluyor?
Her ikisi için de biyoteknoloji doğ-
rudan etkilidir ve olmazsa olmaz 
bir parçadır. Biyoteknolojik kur-
gulama farmakoloji, mikrobiyoloi, 
biyokimya, moleküler tıp, biyome-
dikal vb. alanlarla koordineli şe-
kilde gerçekleştirilerek ilaç ya da 
aşı geliştirme konusuna önemli 
derecede katma değer sağlar. Zira 
ürünü oluşturma aşamalarında kul-
lanılacak olan biyolojik materyalin 
ortaya konma süreci tamamlan-
madan sonuç almak olası değildir.

Türkiye’de birçok ülkeye göre bulaş önleme 
ve tedavi çalışmalarının verimliliğinin yüksek 

olduğunu gözleyebiliyoruz. Özellikle 65 
yaş üzeri ve 20 yaş altı için alınan önlemler 
yerinde kararlar olarak değerlendirilebilir. 

Sağlık Bakanlığı’nın filyasyon ve ilaç 
kombinasyonu uygulamaları hem pozitif 

vaka sayısını hem de pozitif vaka sayısına 
göre hasta kaybını azalttı.
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Biyoteknolojinin

Firmalarımızdan

veteriner sahada kullanımı son yıllarda 
önemli bir aşama kaydetti

 Türkiye’de biyoteknoloji alanında çok iyi çalışmalar yapan 
üniversiteler ve özel sektör kuruluşları var. Bu konuda gelişmiş ülkelerde 
kullanılan teknolojilerin neredeyse tamamı ülkemizdeki araştırıcılar 
tarafından da kullanılmaktadır. Ancak bilim çok çabuk ilerlemekte ve bu 
ilerlemeyi takip etmekte zorlanıyoruz.

Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz
İÜC Veteriner Fakültesi, Viroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi
ve HN Veteriner Biyoteknoloji Kurucusu
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Öncelikle sizi kısaca 
tanıyabilir miyiz?
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa, 
Veteriner Fakültesi, Viroloji Anabilim 
Dalı bünyesinde görev yapan öğretim 
üyeleri olarak “Hayvanlarda görülen 
önemli viral enfeksiyonlarla mücadele 
edilmesine” destek olmak için Haziran 
2017’de HN Veteriner ve Biyoteknoloji 
firmasını kurduk. Hayvanlarda görülen 
ve hayvanlardan insanlara bulaşabilen 
(zoonotik) virüslerle ilgili virolojik, fi-
logenetik ve biyoteknolojik çalışmalar 
yaparak hem hayvan sağlığı hem de 
insan sağlığının korunmasına yardımcı 
olmaya çalışıyoruz. 

Entertech bünyesinde 
çalışmalarını yürütmekte 
olan HN Veteriner 
Biyoteknoloji’nin 
kuruluşundan ve çalışma 
alanlarından genel olarak 
bahseder misiniz?
Hayvanlarda görülen majör viral en-
feksiyonlar ve hayvanlardan insanlara 
bulaşabilen (zoonotik) virüsler geç-
mişte ve günümüzde sağlık sorunları 
oluşturmuştur. Bu nedenle hem hay-
vanlardaki enfeksiyonlar hem de in-

sanlarda görülen zoonoz hastalıklarla 
mücadele, koruma ve kontrol uygula-
maları gerekmektedir. Firmamızın baş-
lıca hedefi bu hastalıklarla mücadele 
edebilecek araç, sistem ve uygulama-
ları çiftlik sahipleri, sektör ve insanların 
kullanımına sunabilmektir.

Firma olarak moleküler 
biyoteknoloji alanında 
önemli çalışmalara imza 
atıyorsunuz. Bu alandaki 
çalışmalarınız nelerdir? 
Özellikle viroloji üzerine 
yaptığınız çalışmalardan 
bahseder misiniz?
Firmamız öncelikle tavuklarda gö-
rülen viral enfeksiyonlar (Gumboro, 
Marek, İnfeksiyöz bronşitis gibi) ve bu 
hayvanlardan insanlara bulaşabilecek 
virüslerle ilgili moleküler çalışmalar 

yapmaktadır. Bu yaklaşımla tanı kapa-
sitesinde yenilikler, sahada sirküle olan 
virüslerin genotip farklılıkları, aşı virüs-
leri ile saha virüsleri arasındaki farklı-
lıklar ve yeni aşılama stratejilerinin ge-
liştirilmesi yönünde Ar-Ge çalışmaları 
yapılıyor. Bu çalışmalarda filogenetik 
(soy ağacı) çalışmalara önem vermek-
teyiz ve elde edilen verilerin yayınlan-
ması, hem firmamız hem de üniversi-
temiz-fakültemiz açısından değerlidir. 

Firmamız üyeleri rekombinant pro-
tein üretimi konusunda da deneyimli 
olup daha önce TÜBİTAK tarafından 
desteklenen bir proje (113O411) ile 
tavuklardaki Coronavirüs S (spike) ge-
nini klonlayarak baculovirüs expresyon 
sisteminde protein üretimi yaptı. Üret-
tiğimiz bu Coronavirüs S proteinini 
kullanarak hem ELISA test sistemi ge-
liştirdik hem de civcivlerde aşı olarak 
kullanım potansiyelini araştırdık. 

Konvansiyonel (klasik) yöntemlerle viral 
aşılar veya ilaçlar geliştirilebilmektedir. 
Biyoteknoloji ve dijital sistemler bilim 

insanlarına yeni teknolojik kolaylıklar ve 
üstünlükler sunmuştur.
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Türkiye’nin biyoteknoloji 
alanındaki konumunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Sizce 
bu alanda yapılan çalışmalar 
yeterli mi?
Türkiye’de biyoteknoloji alanında çok iyi 
çalışmalar yapan üniversiteler ve özel 
sektör kuruluşları var. Bu konuda ge-
lişmiş ülkelerde kullanılan teknolojilerin 
neredeyse tamamı ülkemizdeki araş-
tırıcılar tarafından da kullanılmaktadır. 
Ancak bilim çok çabuk ilerlemekte ve bu 
ilerlemeyi takip etmekte zorlanıyoruz. 
Bu nedenle mevcut teknolojilerin geliş-
tirilmesi konusunda gelişmiş ülkelere 
eleman gönderilip yeni teknolojilerin 

öğrenilmesi ve burada prototip çalış-
maların yapılmasında yarar görüyoruz. 
 
Aynı şekilde viroloji 
alanından baktığınızda 
veterinerlik alanındaki 
araştırmalar ve bilimsel 
çalışmaları nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Veterinerlik alanında hem dünyada hem 
de ülkemizde özellikle viral hastalıkların 
tanısı ve korumaya yönelik olarak aşı 
geliştirilmesi konularında biyoteknolojik 
yöntemlerden çok fazla yararlanılmak-
tadır. Ayrıca bazı hastalıkların tedavi-
sinde kullanılan bazı moleküller, (pro-

teinler/enzim) biyoteknolojik yöntemler 
kullanılarak üretilmektedir. Biyotekno-
lojinin veteriner sahada kullanımı son 
yıllarda önemli bir aşama kaydetmiş ve 
giderek gelişmektedir. 

Biyoteknoloji son dönemde 
dünyayı saran Covid-19 
nedeniyle oldukça öne çıkan 
bir konu oldu. Bu alandaki 
aşı ve ilaç çalışmalarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Covid-19 pandemisinin önlenmesi 
amacıyla dünyada ve ülkemizde yürü-
tülmekte olan ve belli bir aşamaya gelen 
çok sayıda aşı çalışmasının büyük bir 
çoğunluğunda biyoteknolojik yöntemler 
kullanılmaktadır. Özellikle aşı çalışma-
larında virüsün hücreye bağlanmasında 
ve bağışıklıkta önemli olan protein ve 
reseptörlere yönelik rekombinant ve 
vektör aşı teknolojileri kullanılmaktadır. 
Aynı şekilde bazı antiviral ajanların ge-
liştirilmesi amacıyla da biyoteknolojik 
yöntemlerden yararlanılmaktadır. Di-
jital sistemler ve biyoteknoloji beraber 
çalışarak virüslere karşı uygun antiviral 
moleküller saptanmakta ve daha sonra 
bu uygun molekülün etkinlik ve zarar-
sızlık denemeleri yapıldıktan sonra üre-
time geçilebilmektedir. 

Entertech bünyesinde çalışmalarını yürüten
bir firmanız bulunuyor. Burada olmanın size sunduğu 
avantajlar nelerdir? Neden Entertech çatısı altında 
olmayı tercih ettiniz?
Öncelikle teknoloji, bilim, üniversite ve hayvancılık sektörünün 
harmonizasyonu için Teknokentte olduğumuzu söyleyebiliriz 
ve Teknokentin bize bu harmonizasyonu sağladığı kanısın-
dayız. Ayrıca bilimsel çalışmalar ve finans konusunda kolay-
lıklar ve pratik yaklaşım avantajları vardır. Son olarak, araş-
tırma üniversitesi olmamız nedeniyle Üniversite-Teknoloji iş 
birliğine yönelik destekler bizi pozitif etkilemektedir. 
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SARS, MERS, Covid-19 gibi 
hayvan kökenli hastalıklar 
dünyayı tehdit ediyor ve 
sağlığımızı tehlikeye atıyor. 
Sizce bunun önüne nasıl 
geçilebilir?
Bu hastalıkların geçmişi incelendiğinde 
genellikle vahşi yaşamdaki hayvanlar 
ve özellikle de yarasa ve diğer yabani 
hayvanların önemli oranda bulaşmada 
rol oynadıkları görülmektedir. Yaban ha-
yatına insanların müdahalesinin devam 
etmesi ve bu dengenin bozulması so-
nucunda yaşam alanlarını kaybeden 
yabani hayvanlar insanlara daha fazla 
temas edecek ve virüsleri bulaştırma 
olasılığı artacaktır. Bu nedenle doğal ya-
şama fazla müdahale edilmemesinde 
yarar vardır.

Hayvanlardan insanlara bulaşabilen 
(Zoonoz) hastalıklarla mücadelenin 
başlıca yolu pandemi hazırlığından 
geçmektedir. Pandemi hazırlığının yö-
netim, eğitim-farkındalık, medya, labo-
ratuvar kapasitesi, bilimsel çalışmalar 
ve parasal kaynaklar gibi bileşenleri 
vardır. Pandemi ile mücadele ede-
bilmek için bu bileşenlerin hazırlanması 
gerekir. Aslında kural gereği pandemi 
potansiyeli o l a n 

virüslerin ilk çıktığı yerde kontrol alın-
ması gerekmektedir. Bunun için ön-
celikle salgının çıktığı yerdeki ülke yö-
netimi ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 
Hastalıkları Kontrol Merkezi (CDC) ve 
Dünya Salgınlar Ofisi (OIE) gibi ulusla-
rarası kuruluşlara görev düşmektedir. 
Bu kuruluşlar ve ulusal yönetim, acilen 
iş birliği yapıp mücadele ve kontrol planı 
yapmalıdır. Hedef, salgının ilk görüldüğü 
ülkeden başka bir ülkeye bulaşmama-
sını sağlamaktır.

SARS, MERS ve SARS-CoV-2 ( Covid-
19) gibi aşısı ve spesifik antiviral teda-
visi bulunmayan enfeksiyonlarla mü-
cadele etmek ve yayılmasını önlemek 
için erken tanı sistemlerinin kurulması, 
izolasyon ve karantina uygulamaları ve 
biyogüvenlik uygulamaları gereklidir. 
Aşı ve antiviral ilaç geliştirme çalışma-
ları yapılmalıdır.

Türkiye hayvan genetiği ve 
virolojisi konusunda nasıl bir 
yol izliyor?
Türkiye’de hayvan gen kaynaklarının 
korunmasına yönelik TÜBİTAK des-
tekli projeler yürütüldüğünü biliyoruz. 
Endemik görülen hayvan ve bitki gen 
kaynaklarının korunması gerektiği ka-
nısındayız.

Ülkemizde Veteriner Fakülteleri ve Ba-
kanlığa ait enstitüler, hayvanlarda-

ki viral hastalıkların tanısında 
kullanılan her türlü yöntem 

yanında özellikle inaktif ve 
zayıflatılmış canlı aşı ge-

liştirilmesi ve üretilme-
si konularında oldukça 
iyi bir düzeydedir. Co-
vid-19 ile birlikte mo-
leküler yöntemlerle 
üretilen aşı çalışma-
larının da önemli bir 
kısmı veteriner viro-
loglar tarafından yü-
rütülmektedir. 

Şu anda anabilim da-
lımız tarafından SARS-

CoV-2 (Covid-19) S geni 
(spike) klonlanarak meme-

li hücrelerinde S proteini üre-
tilebilmesi için İstanbul Üniver-

sitesi-Cerrahpaşa BAP birimi tarafın-
dan desteklenen güdümlü bir proje de-
vam etmektedir. Bu projede üretilecek 
SARS Coronavirüs-2 S proteini kullanı-
larak antikor temelli hızlı tanı testi ge-
liştirilecektir. Ayrıca bu S proteininin na-
noteknolojik aşı çalışmalarında kullanı-
labilmesi amacına yönelik Eczacılık ve 
Mühendislik fakülteleriyle beraber baş-
ka bir proje hazırlık aşamasındadır. 

Bir hastalığın aşı ya da ilaç 
tedavisinin geliştirilmesi 
sürecinde biyoteknolojinin 
etkisi nasıl olmakta?
Konvansiyonel (klasik) yöntemlerle 
viral aşılar veya ilaçlar geliştirilebilmek-
tedir. Biyoteknoloji ve dijital sistemler 
bilim insanlarına yeni teknolojik kolay-
lıklar ve üstünlükler sunmuştur.

Konvansiyonel yöntemlerle virüs izole 
edildikten sonra ya virüs öldürülerek ya 
da zayıflatılarak aşı üretimi yapılmak-
tadır. Virüsü öldürerek (inaktivasyon) 
yapılan aşılar virüsün yüzeyindeki bağı-
şıklık sisteminin uyarılması için gerekli 
S proteininin yapısında bozunmalara 
neden olduğu için bağışıklık oluşu-
munda yetersiz kalmaktadır. Virüsün 
zayıflatılması (attenüasyon) ile elde 
edilen aşılar hem uzun süre gerektir-
mekte hem de virülens yani hastalık 
oluşturma ile ilgili sorunlar ortaya çıka-
bilmektedir. 

Biyoteknolojik yöntemlerle yapılan 
aşılar yukarıdaki sorunları önemli dü-
zeyde gidermektedir. Ancak bu çalış-
maların yapılabilmesi için iyi bir ekip 
ve altyapıya gereksinim vardır. Biyo-
teknolojik yöntemlerle üretilen aşılar 
başlıca rekombinant aşılar, RNA aşıları 
ve vektör aşılarıdır. Son yıllarda vektör 
aşıları (bir virüsün immunojenik kısım-
larının başka bir taşıyıcı virüse aktarıl-
ması) hayvanlarda başarı ile uygulan-
maktadır. SARS CoV-2’ye (Covid-19) 
karşı da benzer biyoteknolojik aşılar 
geliştirilmeye çalışılmaktadır ve hatta 
bazıları insanlarda Faz-2 denemelerini 
geçmiştir. Bu çalışmalar ümit vericidir 
ancak üretilecek aşıların etkinlik ve in-
sanlara zararsızlığı konusunda tered-
dütler vardır.
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bilgi birikimimiz ve 
tecrübemiz

Firmalarımızdan

Expertus Bilişim olarak en önemli artımız 

 Expertus Bilişim olarak sigorta sektörüne yazılım 
üreten, danışmanlık yapan firmalardan en önemli farkımızın 
know-how olduğuna inanıyoruz. Uzun yıllar sigorta 
sektöründe çalışmanın getirdiği bilgi birikimi ile gerek 
yazılım gerekse danışmanlık alanlarında paydaşlarımızla 
birlikte değer üretiyor, birlikte büyüyoruz.

Barış Zengin, Hasan Hüseyin Dölek, 
Beyhan Günerhan
Expertus Bilişim Kurucu Ortakları
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Kısaca firmanın 
kuruluşundan ve faaliyet 
alanlarından bahsedebilir 
misiniz?
Expertus Bilişim olarak Ekim 2016 tari-
hinde faaliyete geçtik. Daha öncesinde 
kurucu iki ortak olarak (Barış Zengin, 
Hasan Hüseyin Dölek) Axa Sigorta A.Ş. 
şirketinde 16 yıl birlikte yazılım ürettik, 
ekipler yönettik. 16 yıl gibi uzun bir süre 
birlikte çalışınca kendi işimizi kurma, 
sigorta ve finans konusundaki birikim-
lerimizi sektörün geneline yayma dü-
şüncesiyle Expertus Bilişim’i kurma 
kararı aldık ve bu kararımızı İstanbul 
Teknokent bünyesinde firmamızı ku-
rarak gerçekleştirdik. İlerleyen zamanda 
yine Axa Sigorta’da birlikte uzun yıllar 
çalıştığımız Beyhan Günerhan’ı da ara-
mıza ortak olarak alarak hem ortaklık 
yapımızı hem de bilgi sermayemizi güç-
lendirdik. Halen üç ortak olarak ticari 
hayatımıza devam etmekteyiz. Özellikle 
sigorta sektörünün her alanında müş-
teri isteklerini detaylandıracak, yönlen-
direcek, analiz edecek, tasarlayacak ve 
yazılıma geçirecek bilgi birikimine sahip 
olmanın getirdiği avantajla çoğunlukla 
sigorta sektörüne yazılım ve danış-
manlık hizmeti vermeye başladık. Dola-
yısıyla finans sektöründe ağırlıklı olarak 
da sigortacılık alanında kurulduğumuz 
günden beri, yazılım, sistem incelemesi 
ve firma analizi, analiz ve yazılım da-
nışmanlığı alanlarında hizmet vermeye 
devam ediyoruz.

Hizmet ve ürünlerinizle 
firmaların çalışmalarında 
onlara ne tür avantajlar 
sunuyorsunuz?
Expertus Bilişim olarak sigorta sek-
törüne yazılım üreten, danışmanlık 
yapan firmalardan en önemli farkımızın 
know-how olduğuna inanıyoruz. Uzun 
yıllar sigorta sektöründe çalışmanın ge-
tirdiği bilgi birikimi ile gerek yazılım ge-
rekse danışmanlık alanlarında paydaş-
larımızla birlikte değer üretiyor birlikte 
büyüyoruz.

Danışmanlık hizmeti olarak ilk kurul-
duğumuz günden beri Axa Sigorta ile 
birlikte çalışmakta, Axa Sigorta’nın ya-
zılım gereksinimlerini, kullanıcı taleple-

rinin yazılım analizi haline getirilmesini, 
sistem tasarlanmasını birlikte gerçek-
leştirerek bilgi birikimimizi mevcut sis-
temin iyileştirilmesi amacıyla kullan-
maktayız.

Bunun yanı sıra Oyak Grup Sigorta’nın 
kuruluş aşamasında danışman olarak 
sıfırdan bir sigorta aracısının nasıl ku-
rulacağı, nasıl organize olması gerektiği, 
hangi ürünlerle daha çabuk ilerleyebile-
ceği, iş takibini nasıl yapacağı gibi konu-
larda destek verdik.

Bir başka büyük sigorta aracısı olan 
Uray Sigorta’nın ise mevcut sistemlerini 
inceleyerek; SWOT analizi şeklinde ge-
lişim noktalarını, zayıflıklarını, bu zayıf-
lıkların nasıl giderebileceğini, nasıl daha 
üretken ve verimli bir firma olabileceğini 
ve buna yazılım ve iş süreçlerinin kat-
kısını raporlayarak gelişimlerine katkı 
sunduk.

Azerbaycan’da bulunan Axa Mbask 
Sigorta şirketinin mevcut sistem ve iş 
yapısını inceleyerek üst yönetimlerine 
şirketin mevcut durumunu, yazılımın 
bu duruma ne kadar uyumlu olduğunu, 
hangi kısımların geliştirilmesi gerek-
tiğini ve yazılımda yapılması gereken 
geliştirmeleri raporlayarak gelişim nok-
talarını birlikte belirledik.

Expertus Bilişim’i kurar kurmaz içinden 
çıktığımız Axa Sigorta ile danışmanlık 
anlaşması yaparak yazılım ve analiz 
anlamında destek vermeye devam 
ederken, Teknokent bünyesinde de 
mobil uyumlu web sigortacılık paketini 
geliştirmeye başladık. Sigorta sektö-
ründe outsource olarak kullanılan ya-
zılımlar genelde windows tabanlı ve 
uzun yıllar öncesine dayanan tasarım-
lara sahip olduğundan güncel teknolo-
jilerle web ortamında çalışacak, mobil 
uyumlu olacak ve de yeni tasarlanacak 
olması nedeniyle şirketlerin esnekli-
ğini arttırırken karar alma süreçlerini 
kolaylaştıracak bir uygulama gelişti-
rerek fark yaratmayı amaçladık. İçinden 
geçmekte olduğumuz Covid-19 süreci 
aslında ne kadar sağlam temellere da-
yanarak bu uygulamayı geliştirdiğimizin 
gerçek bir kanıtı olmuştur. Çünkü bizim 
uygulamayı geliştirirken parolamız olan 
“zamandan ve mekandan bağımsız si-
gortacılık uygulaması” cümlesi, salgın 
nedeniyle bütün şirketlerin uzaktan 
çalışmaya geçtiği günlerde web uygu-
lamalarının ve ofis bağımlı çalışmaktan 
uzaklaşarak internet hizmetinin olduğu 
herhangi bir yerden çalışabilme esnekli-
ğinin öneminin daha da çok anlaşılma-
sına neden olmuştur. 
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Özellikle mevcut sektör uygulamalarının 
veri tabanı tasarımlarının eski olması, 
yazıldığı günün yazılım teknolojilerinin 
hala ağırlıklı olarak çalışan kodlarda ol-
ması nedeniyle daha az esnek, kural yö-
netimlerinin statik olduğu, modül modül 
değil de bütün halinde çalışabilen uy-
gulamaların sektörde kullanılması zo-
runluluğu doğuyor. Biz bu duruma yeni 
bir soluk getirebilmek amacıyla kural 
yönetimlerinin ana yazılıma entegre 
edilebildiği, esnek, modül modül ayrış-
tırılarak legonun parçaları gibi kullanılan 
bir uygulama geliştirmeyi amaçladık ve 
başarıyla da sonlandırabildik.

Özetle sektörün içinden gelen, sektörün 
en büyük firmalarından birinde uzun 
yıllar çalışan ve tecrübe edinen, sek-
törün işleyişini bu sayede iyi bilen bir 
ekip olduğumuzdan müşterilerimizin 
yazılım ve danışmanlık taleplerini kar-
şılarken onların gereksinim analizlerini 
daha kolay hazırlamalarına yardımcı 
olabiliyor, taleplerinin ötesine geçecek 
çözümler üretebiliyoruz. Baştan da de-
diğim gibi en önemli artımız bilgi biriki-
mimiz ve tecrübemiz.

Acentex hizmetinizin 
detaylarından, kullanım 
alanlarından ve rakiplerine 
kıyasla farklılıklarından 
bahseder misiniz?
Sigorta sektörünün ana oyuncusu olan 
sigorta şirketleri için teknokent bünye-
sinde InsurEX ismini verdiğimiz uygu-
lamamızı başarıyla gerçekleştirdikten 
sonra sektörün diğer ana oyuncusu 
olan aracılar için mevcut uygulamalar-
daki sorunları irdeleyerek yeni bir uygu-
lama geliştirmeye karar verdik.

Acenteler/Brokerlar sigorta şirketleri 
ile müşteri arasında yer alan kurumlar 
olmakla beraber müşteri ile asıl mu-
hatap olan, poliçe tekliflerini hazırlayan, 
müşteriye en uygun fiyatta en doğru 
poliçeyi sunmaya çalışan aracılardır. 
Dolayısıyla genelde bir acentenin birden 
fazla şirketten acenteliği olmaktadır. 
Yani bir acente hem A sigorta şirke-
tinden, hem B sigorta şirketinden poliçe 
kesme yetkisine sahip olmaktadır. Bu 
durumda bir müşteriye her iki sigorta 
şirketinden teklif vermek istediğinde iki 

sigorta şirketinin programına da aynı 
verileri girerek teklif oluşturmak duru-
munda kalmaktadırlar ki bu da bir teklif 
için neredeyse 20 dakika harcamak an-
lamına gelmektedir. Hele bir de müşteri 
teklifi beğenmez ve bazı alanlarda re-
vize edilmesini isterse harcanan zaman 
katlanarak büyümektedir. Piyasada bu 
sorunu çözmek için geliştirilen uygula-
malar olmakla birlikte bu uygulamalar 
da genelde Windows temelli olup web 
uygulaması şeklinde değildirler. Ayrıca 
mevcut uygulamalar sigorta şirketle-
rinin web servis yoluyla sunduğu bütün 
ürünlere değil sadece kasko ve trafik 
branşlarında teklif almaya odaklan-
mışken, tekliflerin onaylanması (poli-
çeleştirilmesi), kredi kartı ile tahsilatının 
yapılması, müşteri için poliçe basımının 
alınması, muhasebesel işlemler için 
tahsilat makbuzunun alınması gibi 
adımlar için acenteler yine sigorta şir-
ketlerinin ekranlarına bağlanarak işlem 
yapmak zorunda kalmaktadırlar. Bu 
yapıyı değiştirmek ve sigorta aracıla-
rının (acente/broker) kendilerine ait tek 
bir ekrandan işlem yaparak sigorta şir-
ketlerinin programlarına giriş yapmak 
zorunda kalmadan bütün işlemlerini, 
bütün ürünlerde çözebilmelerini sağla-
yabilmek amacıyla yine teknokent bün-
yesinde AcentEx adını verdiğimiz proje-
mizi geliştirdik. Mevcut programlardan 
farklı olarak tamamen web üzerinden 
çalışan, böylece zamandan ve me-

kandan bağımsız hareket etme olanağı 
sağlıyor. Kasko ve trafik ürünleri dışında 
sigorta şirketlerinin sunmuş olduğu 
web servislerini kullanarak, tamamla-
yıcı sağlık, yurt içi seyahat, yurt dışı se-
yahat, zorunlu deprem sigortası, konut 
gibi ürünlerde de sigorta şirketlerinden 
teklif oluşturup müşterinin önüne kar-
şılaştırmalı poliçe tekliflerini sunabiliyor. 
Müşterinin beğendiği ve satın almak is-
tediği poliçe teklifinin onayı için sigorta 
şirketi ekranlarını kullanmadan kendi 
platformu üzerinden sigorta şirketinin 
sağladığı tahsilat ve onay servislerini 
çağırarak poliçeleşme sürecini tamam-
lıyor. Poliçe basımını yine web servis 
üzerinden sigorta şirketi ekranını kul-
lanmadan alabiliyor. Tahsilat makbuz-
larını aynı platform üzerinden alabiliyor. 
Satış personelinin ve teknik personelin 
görev dağılımlarının takibini sağlıyor, 
ajanda takibi ile randevuları sistemden 
yöneten, gelişmiş yönetim raporları ile 
anlık olarak hedef takibi yapabiliyor. 
Son derece esnek, kolay yönetilebilir bir 
uygulama geliştirmeyi başararak Mayıs 
2020’de projemizi tamamladık. Şu anda 
aktif olarak birkaç broker ve acentede 
kullanılan uygulamamızın sağladığı bu 
olanaklar neticesinde kısa zamanda 
daha fazla yaygınlık kazanacağına ina-
nıyoruz. Çünkü sigorta aracılarını ekran 
ekran dolaşmak yerine tek ekrandan 
bütün işlemlerini yapma konforuyla ta-
nıştırdığımızı biliyoruz.
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AcentEX, sigorta aracısı olan acente-
lerin tek bir sistem üzerinden bütün 
operasyonel işlemlerini web tabanlı 
olarak gidermesini sağlayan yazılım 
çözümümüzdür. Müşteri kartonundan 
başlayarak, teklif takibi, yenileme takibi, 

Karşılaştırmaları Teklifleri Kolayca Alın: 
Acenteler, müşterileri için kasko, trafik, 
dask, seyahat sağlık, tamamlayıcı sağlık 
gibi branşlarda karşılaştırmaları teklif-
leri alabilir, beğenilen teklifi kredi kartı 
girerek sistem üzerinden poliçeleştire-
bilirler. 
Aynı Şirket Aynı Ürün Farklı Versiyon: 
Sigorta şirketleri bazen bir ürünün farklı 
versiyonlarını aynı anda sunabilmek-
tedir. AcentEX acentelere, aynı ürünün 
farklı versiyonlarını aynı karşılaştırmalı 
teklifte gösterme olanağı sunar. Ör-
neğin bir sigorta şirketi pert kasko ve 
maksimum kasko diye iki ürün sunu-
yorsa iki ürün teklifi de aynı sayfada gö-
rülebilir ve kıyaslanabilir. 
Tek Ekrandan Poliçeye: Arka tarafta 
binlerce olasılığın hesaplanmasıyla 
kullanım tarzı, marka ve model eşleş-
tirmeleri yapıldığından AcentEX üze-
rinden alınacak kasko ve trafik teklifleri 
için sigorta şirketi ekranlarına girilerek 
teklifin revize edilmesi gerekmez. Tek 
ekran kullanımı ile poliçeye giden süreç 
tamamlanabilir.

görev atamaları ve takibi, görev tarih-
çesinin her an izlenebilmesi ve rapor-
lanabilmesi, çapraz satış ve hızlı teklif 
olanakları, sigorta şirketlerinden gecelik 
aktarımlarla verilerin alınması ve muta-
bakatı, tahsilat takibi, hasar takibi, hem 

sigorta hem genel muhasebe işlemleri 
gibi adımları kapsayan sistem sigorta 
acentelerini uçtan uca bir sigorta ara-
cılık yazılımı deneyimine çağırıyor.
AcentEX, Web tabanlı ve mobil uyumlu 
olması nedeniyle herhangi bir ofise ve 
ya mekana bağlı kalmadan internetin 
olduğu her yerde acentelerin işlerini 
takip etme olanağı sunmaktadır; ayrıca 
servis bazlı olduğundan istenildiğinde 
acentlerin internet siteleri üzerinden 
kolayca online karşılaştırmalı teklif ver-
melerini ve satış yapmalarını da sağla-
yacak teknik donanıma sahiptir. 

Kontrol Sizde: Parametrik yapısı ile ürün 
bazında seçimli teminatların varsayılan 
değerleri tanımlanabilir, istenildiğinde 
düzenlenebilir ve artık tekliflerin o be-
deller üzerinden oluşması sağlanabilir 
Siz Sadece Müşterilerinize Odaklanın: 
Web tabanlı sistem sayesinde istenilen 
yerden müşteri bilgilerine ulaşılabilir. 
Özet ekranlarla müşterilerin durumu 
görülebilir, müşteri sistemin kalbinde 
yer aldığından geniş veri ile müşteriler 
tanınmış olur.
Kime Hangi Teklif: Güçlü müşteri alt 
yapısı ile acenteler,müşterilerini iyi ta-
nıyıp doğru müşteriye doğru fiyattan 
doğru ürünü önerebilirler.
Hedefler ve Sonuçlar Her An Önü-
nüzde: Gerek sigorta şirketlerinin 
acentelere verdiği gerekse acentelerin 
çalışanlarına verdiği hedefler sisteme 
tanımlanabileceğinden anlık grafiklerle 
hangi hedefte nerede olduğunu görme 
ve ona göre çalışanları yönlendirme ola-
nağı Acentex’in bir başka özelliğidir.
Detaylı Raporlama Seçeneği: Ürün 
bazlı , müşteri bazlı raporlamalar ile is-
tenildiğinde grafiğe değil basılı format-
taki raporlara bakarak karar alma yolu 
tercih edilebilmektedir.
Ön Muhasebe Olanağı: Gerek müşteri 
ile gerekse sigorta şirketi ile ve hatta 
alım satım ilişkisinde olunan herhangi 
bir partner ile olan muhasebesel ilişki 
ilgili ekranlarla kolayca yönetilebilmek-
tedir.
Kendi Ürününüzü Kendiniz Tanımlayın: 
Online teklif vermeyen sigorta şirketleri 
ürünleri için fiyat değişkenleri sistemde 
tanımlanabilir ve buna bağlı teklif fiyat-
ları oluşturulabilir. 

Görev Yönetimi: Görev yönetimi mo-
dülü ile Acente içerisindeki portföy yö-
netimi kolaylıkla sağlanabilir, Müşteri 
temsilcileri, teknik personel, muhasebe 
çalışanları arasındaki görev süreçleri 
takip edilebilir. Kağıt evrak, mail trafiği 
vs. gibi operasyonel yükleri ortadan kal-
dırıp hızlı bir şekilde yenileme ve ya yeni 
işler oluşturulabilir. Sürecin hızlanması 
ile müşteri memnuniyeti doğru oran-
tıda artacağından hem müşterilerle iyi 
ilişkiler kurulmuş olacağı gibi hem de 
acente çalışanlar gereksiz işlemlerden 
arınıp ekstra motivasyon kazanacak-
lardır. 
Müşterilerinize Kısa Mesajlar Gönderin: 
SMS hizmeti veren operatörler ile en-
tegrasyon sağlanıp, sistem üzerinden 
sms gönderimi ve takibi yapılabilmek-
tedir. SMS şablonaları hazırlayarak 
toplu SMS gönderim işlemlerinde 
acente çalışanların zaman kazanma-
sını sağlanabilecektir. Yenilemesi gelen 
müşterilere hatırlatma göndermek için, 
tahsilat hatırlatmaları için veya hasar 
işlemleri için sms modülünü kullanıla-
bilecektir.
Alacak Yaşlandırma ve Valör: Nakit akı-
şını zaman çizelgesinde izlenebilecek, 
geciken alacaklara  valör uygulanıp  ne 
kadarlık bir gelirden mahrum kalındığı, 
gecikmenin işletmeye olan etkisini gö-
rülebileccek  ve gerekirse çözüm üreti-
lebilecektir. 
Tahsilat Araçları Çeşitliliği: Müşteri ile 
acente arasında anlaşılan herhangi bir 
araç ile tahsilat gerçekleştirirken bunun 
sistemsel ve muhasebesel takibini de 
yapabilmektedir. Nakit, çek, senet, kredi 
kartı, banka havalesi  tahsilleri kolayca 
yönetilebilmektedir.

kısaca

EX
Acent
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Cep Garson
uygulamaları ile 

Firmalarımızdan

dijitalleşen restoranlar 
COVID-19 Pandemi süreci ile hayatımızda pek çok şey değişti. Bu değişimlerden en 

çok (AVM ve düğün salonları gibi) toplanma alanları ile restoran gibi mekanların 
etkilendiğini görüyoruz. Hepimizde olduğu gibi yeni normalleşme sürecinde 

bizleri nasıl bir restoran düzeninin beklediğini ve artık bu tip toplu alanlarda 
bulunurken kendimizi nasıl rahat hissedeceğimizi merak ediyoruz. Özellikle 
hijyen açısından ek özen istediğimiz bu mekanlarda başkalarının temas 
ettiği masadaki nesnelere dokunmak ve yoğun bir garson kalabalığı ile 
karşılaşmak çoğumuzu içten içe huzursuz eden bir konu. Bizler de bu 
sorunlar üzerine uzun zamandır düşünmekteyiz. Böylece sizler için piyasada 
gözlemlediğimiz ihtiyaçlara dair araştırmamızdan ve bu ihtiyaçlara çözüm 

olacak Cep Garson isminde bir yazılım çözümünden bahsedeceğiz.
Abdullah Er
Cep Garson Proje Koordinatörü

Cep Garson Bir Mekansal Bulut Projesidir
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Dijitalleşen
Resto-
ranların 
İhtiyaçları

Dijitalleşen Restoranlar. 
Ama Nasıl? 
Aslında restoranların dijitalleşmesi biz-
lere çok da yabancı olan bir konu değil. 
Online sipariş trendinin yükselmesi ile 
bazı restoranlar kendi sipariş sistem-
lerini kurarken bazı restoranlar ise farklı 
farklı restoranların üye olduğu evden 
sipariş sistemine dahil olarak bu geli-
şimlere ayak uydurmaya çalıştılar. Bu-
nunla beraber orta ve büyük ölçekli res-
toranlar tek bir online sipariş kanalı ile 
yetinmeyip farklı yöntemlerle erişilebilir 
olmayı seçtiler. 

Bununla beraber restoranların yöne-
timi de belli başlı otomasyon çözümleri 
ile uzun zamandır dijitalleşmekteydi. 
Adisyon kayıtlarının dijital olarak tutul-
ması ve gün sonu tüm sipariş kayıtla-
rının muhasebe esaslarına uygun kay-
dedilmesi restoranlara büyük kolaylıklar 
sağlamaktadır. Hatta bu otomasyon 
firmaları süreci biraz daha ileriye ta-
şıyarak garsonlara verilen terminaller 
sayesinde siparişlerin dijital olarak 
kaydedilmesine yardımcı olmaktadır. 
Ancak bugüne kadar pek çok şey her 
ne kadar dijital olsa da -çok nadir ör-
nekler dışında- restoranlarda halen 
herkesin dokunduğu basılı menüler 
bulunmaktaydı. Üstelik garson çağırma 
süreci restoranın büyüklüğüne göre bir 
o kadar problemli oluyordu. Kısacası ne 
kadar büyük restoran, o kadar kalabalık 
ve yoğun garson trafiği demekti.

Yeni Normale, Yeni Âdet! 
Pandemi sürecine kadar bu durum bir 
şekilde biz restoran müşterileri tara-
fından normal karşılanmaktaydı. Ama 
artık günümüz dünyası o eski alışkan-
lıklarını terk ederek daha pratik ve hij-
yenik bir normal sürece geçilmesi ge-
rektiğini savunuyor. Bizler de bu süreci 
en az zararla atlatabilmek için bütün 
teknolojik imkanlardan faydalanmak 
durumunda kalıyoruz. İşte bu düşünce 
ile Cep Garson fikrimiz de yeşereceği 
uygun ortamı bulmuştur. Yaptığımız 
incelemelere göre bu kriz sürecinde 
restoranların esas ihtiyacı, yalnızca di-
jital ortama taşınmış menüler değil, pek 
çok yönetimsel ve süreçsel çalışmala-
rını yürütebilecekleri ama bir o kadar da 
hafif uygulamalardır. Bu fikrimizin asıl 
kökeni daha önceki yıllara dayansa da 

Cep Garson yazılımını yaklaşık 2018 yı-
lından beri geliştirmekteyiz. 

Cep Garson, temelinde web tabanlı 
olarak geliştirilmiş ve mobil cihazlara 
uygulama mağazası kurulumuyla da 
yüklenebilen bir garson çağırma uygu-
lamasıdır. Temelinde müşterilerin ka-
rekod ile dijital menüleri görebileceği, 

Ürün Yorumları ve Yönetimi 
Ürün yorumları sosyal medyalar ve si-
pariş otomasyonları gibi online kanallar 
sayesinde gerçekleşebiliyor. Özellikle 
yemek sipariş sayfalarında gördü-
ğümüz yorumlar ister istemez bizlerin 
de karar vermemizi etkiliyor. Öte yandan 
bu tip yorum akışlarının denetimi çoğu 
zaman restoran sahiplerinde olmu-
yorlar. Yalnızca erişebildikleri yorumları 
okuyan restoran yönetimi büyük bir ço-
ğunlukla ancak şikayetler üzerine odak-
lanabiliyorlar.

Restoran yönetiminin müşterilere 
yorum yapma izni verdiği zaman 
mekan ve ürünleri hakkında yorum ya-

online sipariş verebileceği ve mobil 
cihazları ile garson çağırabileceği bir 
sistemdir. Bununla beraber restoran 
yönetimi de aynı uygulama ile mekanla-
rının yönetimini takip edebilecektir. Cep 
Garson, dijital menü anlayışını daha da 
üst düzeye taşıyarak yeni normalde açı-
lacak restoranların ihtiyaçlarına cevap 
olarak geliştirilmiştir.

Cep Garson, restoran gibi 
mekanlarda garson trafiğine çözüm 
ve COVID-19 pandemisi sebebiyle 

alınan önlemlere destek olarak 
ortaya çıkmıştır. 

pabilecekleri ve -olumlu ya da olumsuz- 
müşteri görüşlerini sürekli takip ederek 
daha iyi bir mekan yönetimi gerçekleş-
tirebilecekleri ve ürünlerde iyileştirme 
yapabilecekleri bir sisteme ihtiyaç du-
yulmaktadır. 

Masa Aktarma Modülü 
Restoranlar, oldukça aktif ve çok farklı 
ihtiyaçlara sahip müşterilerle dolu me-
kanlardır. Müşterileri memnun etmek 
adına restoranlar bizlerin rahat etmesi 
için esnek çözümler sunmaya çalı-
şırlar. Aynı şekilde restoran otomasyon 
sistemlerinin de bu esnekliğe ayak uy-
durması gerekecektir. Cep Garson ile 
restoran yetkilileri mekanda görevli 
personelin görevli olduğu masayı başka 
bir personele aktarmasını sağlayarak 
müşterilerinizin garsonlar arasında di-
namik olarak paylaşılmasını sağlayabi-
leceklerdir. 

Mutfak Yönetim 
Uygulaması 
Bir siparişin müşteriden alınması ile 
müşterinin masasına koyulmasına 
kadar olan süreç aslında oldukça de-
taylı ve hassas bir süreçtir. Müşteri 
siparişlerinin anlık olarak mutfak per-
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soneline yönlendirilmesi ve bu sayede 
zamandan tasarruf edilerek müşteriyi 
bekletme süresinin kısaltılması resto-
ranların kalitesini arttıracaktır. 

Detaylı Ürün Seçenekleri 
Piyasada incelediğimiz dijital menü se-
çeneklerinin önemli bir kısmı bir çeşit 
ürün listesi gösterilen basit web siteleri 
gibi çalışmaktadır. Bu durumda müşteri 
sadece basılı menü kullanmak yerine 
bu menüyü kendi cihazından görüntü-
leyecektir. Ancak restoranların bundan 
biraz daha fazlasına ihtiyaçları var.

Müşterilerin ürünlerin içeriğindeki de-
taylı seçenekleri kullanarak yemeklerini 
kendi isteklerine göre değiştirebilecek-
leri daha etkileşimli menüler, müşteri 

memnuniyetini arttırırken 
müşteri sayısına da pozitif 
etki etmektedir.

Sipariş Yönetimi 
Daha interaktif dijital menü, 
daha çok müşteri memnu-
niyeti demektir. Müşterilerin 
siparişlerini anlık olarak yö-
netebilecekleri/takip edebi-
lecekleri, böylece müşteri ile 
mekan arasında çok daha 
şeffaf bir etkileşimin olduğu 
uygulamalar önemli bir ih-
tiyaçtır. Ayrıca anlık olarak 
takip edilen sipariş listesi 
sayesinde müşteriler sürpriz 
hesaplarla karşılaşmayacak 
ve ne kadar ödeyeceğini bil-
dikleri için içleri rahat ola-
caktır.

Mutfak Kamerası 
İzleme 
Hijyen konusunda dünya 
standartlarını yakalamak 
isteyen ve mekan temizliği 
konusunda müşterisini te-
reddüte düşürmek istemeyen 
tüm restoran sahipleri mut-
faklarındaki kameralar aracılı-
ğıyla müşteriye canlı görüntü 
sunarlar. Cep Garson’un da 
bu özelliği sayesinde müş-
terilerin restoran hakkındaki 
görüşlerinin çok daha olumlu 
olması sağlanacaktır. 

Stok Yönetimi 
Dijital menüler yalnızca müşteriye hitap 
eden bir arayüzden fazlası olmalıdır. Ay-
rıca bu sistemin uzantıları da restoran 
yönetimi için de kullanılabilmelidir. 
Gelen her siparişte hazırlanacak üründe 
farklı malzemeler kullanılacağından do-
layı bunların stok takibi genellikle göz 
kararı ile yapılmaktadır. Diğer yandan 
Cep Garson gibi menüde bulunan ürün-
lerin tarifleri sisteme girildiğinde her si-
parişte stoktan eksilecek ürün miktarı 
bilinecek ve ek çaba göstermeden stok 
takibi gerçekleştirilecektir. Bu sayede 
malzeme kaybı minimuma inecektir. 

Masa Bölgeleri Modülü 
Her restoran aynı büyüklükte değildir. 
Özellikle çok katlı veya farklı bölümlere 
ayrılmış mekanlar için uygulamalar 
geliştirirken bu sorunla bizzat karşı-
laşmaktayız. Birden fazla oturma böl-
gesine sahip olan mekanlar için her 
bölgeyi ayrı ayrı kontrol etme gerekliliği 
ortaya çıkmaktadır. Sipariş alırken hangi 
bölgeden ne tür sipariş geldiğinin bilin-
mesi hem faaliyetleri raporlamada hem 
de mekan yönetiminde çok büyük ge-
rekliliktir. 

Masa Bölgesine 
Özel Personel 
Ayrı ayrı bölümlere bölünmüş olan res-
toranlar için garsonların takibi de ol-
dukça önemlidir. Personeller arasında 
bölge paylaşımını ve performans taki-
bini tutmak için Cep Garson gibi etkili bir 
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yetkilendirme modülü güzel sonuçlar 
verecektir. 

Hazır Mesaj Özelliği 
Restoranlarda garson trafiğini azalt-
manın bir yolu da müşteri çağrılarını en 
aza indirmektir. Sürekli yalnızca soru 
soran veya masasıyla ilgilenilmesi için 
garson çağıran müşterilere uygun di-
jital çözümler sunulabilir. Bunun için 
garsonla iletişime geçmek için sisteme 
daha önceden yüklenmiş mesajlar kul-
lanılabilir. Örneğin “kül tablası yenile-
necek” ya da “masadaki boş tabaklar 
toplanacak” şeklinde daha önce ha-
zırlanmış şablonlara tıklayarak yapılan 
hızlı çağrılar ile müşteri talepleri iletile-
bilir.

Garsonlara Hesap Yetkisi
Cep Garson uygulamasında olduğu 
gibi garson yetkilendirme araçlarının 
kapsamları da önem taşımaktadır. Eğer 
restoranda sadece belirli garsonlar 
hesap almaya yetkiliyse bunlar tek tek 
belirlenmelidir. Yetki verilmeyen gar-
sonlara hesap isteme bildirimi gön-
derilmeyecektir. Böylelikle garsonların 
yalnızca performans olarak değil, mali 
olarak da takibi yapılabilmektedir. 

Online Ödeme Özelliği 
Müşteriler dilerlerse hesap ödemelerini 
online olarak yapabilmelidirler. Bu sa-
yede yanında nakit bulundurmak zo-
runda olmayan müşteri kredi kartını kul-
lanarak birkaç saniye içerisinde ödeme 
yapabilir. Mekan sahipleri bu yöntemle 
yapılan tüm ödemeleri takip edebile-
cekleri bir sistem ortaya koymalıdır. 

Kasada İndirim Özelliği 
Verilen sipariş miktarından bağımsız 
olarak müşterilere özel indirim uygu-
lamak istediğinizde kasa aşamasında 
restoran yönetimi dilediği kadar indirim 
tanımlayabilmelidir. Bu zor dönemde 
müşterilere sağlanacak indirimler on-
ların mekana olan bağımlılığını artıra-
caktır. Ayrıca bu tip indirimlerin kayıtları 
da tutulduğu için ay sonunda muha-
sebe kayıtlarında bir sürprizle karşılaşıl-
mayacaktır. 

Dil Seçenekleri 
Uygulama içerisinde bulunan dil seçe-

Tüm olumsuz yönleri ile beraber COVID-19 süreci Ar-Ge ve pek 
çok teknoloji kolu için ciddi bir geliştirme motivasyonu oluşturdu. 
Ayrıca böyle bir kriz dönemi sayesinde pek çok iş kolunun dijital 
çözümlere güveninin arttığını fark edilir bir şekilde görüyoruz. 
Bugüne kadar ülke olarak beraber göğüs gerdiğimiz tüm kriz ve 
kayıpların yanında bizleri işsizliğin artması, piyasa durgunluğu ve 
bazı toplanma mekanlarının cazibelerini kaybetmesi gibi çok daha 
büyük ekonomik ve teknolojik zorluklar beklemektedir. Evet geçti-
ğimiz aylarda pek çok problemi dijital toplantı ve uzaktan erişim 
araçları gibi yazılımlarla çözebildik. Ancak bu durum, gelirini fiziki 
olarak insanların toplandığı mekanlardan sağlayan sektörler için 
oldukça trajik ilerlemektedir. 

Aynı şekilde bu değişimler bizlere dijitalleşen dünyada yaşanan 
teknolojik gelişmelere ayak uydurmamız gerektiğini ciddi bir şe-
kilde hatırlatmıştır. Yeniden hep beraber bu gelişen dünyada 
ayakta kalmak için dijital çözümleri beraber hayata geçirmeli ve 
eski yaşadığımız aksaklıklardan önemli dersler çıkarmalıyız.

nekleri sayesinde yabancı müşteriler 
zorlanmadan sipariş verebilmeli ve res-
toran yabancı müşterilerin de ilgisini çe-
kebilmelidir. Özellikle turizm açısından 
beklentilerimizin yüksek olduğu bu 
dönemde geniş yelpazede dil seçeneği 
büyük fark sağlayacaktır. 

Yönetici Raporları 
Tüm bu çalışmaların süreç takibi kadar 
raporlanması da bir o kadar hayati bir 
konudur. Dijitalleşen restoranlara dair 
tüm bilgiler, raporlanabilir, ölçeklenebilir 
ve yönetilebilir olmalıdır. Müşteri portfö-
yünden çalışan performanslarına kadar 
detaylandırılmış raporlama sistemiyle 
mekanın durumunu sürekli kontrol edi-
lebilmelidir. 

Kur Seçenekleri 
Farklı ödeme yöntemlerinin yanında 
farklı kur seçenekleri de bulunduran 
Cep Garson uygulaması sayesinde 
Türk Lirası haricinde bir ödeme aracı 
kullanmak isteyen müşterilerin zor-
lanmadan ödeme yapabilecekleri bir 
sistem ortaya koyulacaktır. 

Karekod Yetki Devri
Yaptığımız araştırmalara göre piyasada 
bulunan yaygın otomasyon sistemle-
rinde yetkilendirme ve kontrol uygula-

maları ne kadar çok artarsa mekan sa-
hiplerine veya müdürlerine de (sistemde 
en yetkili onlar oldukları için) bir o kadar 
detaylı iş düşmektedir. Yoğun trafiğe 
sahip mekanlarda masa bölgelerinin 
belirlenmesi, yoğun olan bölgelere anlık 
garson atanması gibi işler sanıldığından 
daha karmaşık hale gelmektedir. 

Buna çözüm olarak mekan yetkililerinin 
izin verdiği taktirde bir personel bir böl-
gede yetki devrini kendi kendisine de 
alacağı bir çözüm geliştirdik. Böylece 
esas yetkili kişilerin yetişemediği du-
rumlarda bile işler aksamadan olduğu 
gibi devam edecektir. Bunun için per-
sonelin tek yapması gereken bölgenin 
kare kodunu okutarak, farklı masa böl-
gelerinde çalışmak olacak. 

Cep Çevirmen 
Halen geliştirmekte olduğumuz bu 
özellik aslında pek çok mekanın pan-
demi öncesinde de karşılaştığı büyük 
bir sorundur. Uygulama üzerinden 
sipariş vermek yerine uygulamanın 
Garson Çağır özelliğini kullanan yabancı 
müşterileriniz anında çeviri özelliğini 
kullanarak garsonunuzla yüz yüze ile-
tişim kurabilecektir. Bu sayede mekanın 
müşteri portföyünün genişleyeceğini 
öngörüyoruz. 
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Söyleşi

KÜRESEL
hastalıklardan
KORUNMAK İÇİN

Prof. Dr. Ali Yağız Üresin

gerekiyor

küresel
önlemler

“ “

 Türkiye özellikle klinik araştırmalar konusunda 
daha önceden de saygın bir uluslararası konuma 
sahipti. Halk sağlığı ve özellikle salgın konusunda 
Cumhuriyetin kuruluşundan beri gelen deneyim de 
önleyici çabalardaki başarıda belirleyici oldu.

İÜ İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı
ve Klinik Farmakoloji Bilim Dalı Başkanı
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KÜRESEL

Tüm dünyayı sarsan 
Covid-19 salgını toplum 
sağlığını ve ekonomiyi 
tehdit etmeye devam ediyor. 
Covid-19 sürecini
genel olarak 
değerlendirir misiniz? 
Covid-19 sürecine dünya hazırlıksız 
yakalandı. Hem bu boyutta bir salgına 
hem de böyle bir virüse hazır değildi. 
Salgının bana göre en dikkat çekici 
iki özelliği var. Birincisi uzun süredir 
kendisine gelişmiş ülkeler diyen batı 
dünyasının böyle bir tehditle karşılaş-
mamış olması ve çok güvendikleri bilgi 
üretim ve sağlık sistemlerinin iyi bir 

sınav vermemesidir. Daha önceki sal-
gınlar (SARS, MERS, EBOLA) hep on-
lara göre “ötekilerde” gerçekleşmişti.

İkincisi pandeminin yanında Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından tanımlanan 
Infodemi (Malumat) salgınının da 
önemli bir sağlık problemi halini al-
masıdır. Virüs organizmayı kendi ge-
netik malumatı (enformasyon) ile 
zehirlerken, salgın hakkında ondan 
daha hızlı ve medya ve sosyal medya 
aracılığıyla yayılan dayanaksız, tutarsız 
malumat da insanların ve karar veri-
cilerin ne yapacağına şaşırmasına yol 
açmıştır.

Türkiye, salgın konusunda 
attığı adımlar ve aldığı 
önlemler ile tüm dünyada 
dikkat çekiyor. Sizce ülke 
olarak pandemi ile savaş 
sürecimiz nasıl ilerliyor?
Şu ana kadar Türkiye pandemi sa-
vaşında bazı kesimlerdeki mesnetsiz 
kestirimlere, kendi bilgimiz yerine ba-

tıdan gelen yalan yanlış bilgiye itibar 
etme alışkanlığına karşın iyi bir per-
formans göstermiştir. İstanbul Üni-
versitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nin 
performansı dünyadaki en iyilerden biri 
olmuştur. Burada Sağlık Bakanlığı’nın 
bilimsel yetkinliğe dayanması ve ol-
dukça şeffaf bir politika gütmesi, sağlık 
sisteminin temellerinin birçok batılı ül-
keden iyi olması, sağlık çalışanlarının 
iyi yetişmiş, fedakar ve kriz durumla-
rına hazır olması, nüfusun görece genç 
olması, tedbirlerin erken ve görece et-
kili alınması gibi etkenler öne çıkmıştır. 
İstanbul Tıp Fakültesi de ülkemizdeki 
tıp disiplininin kaynağı olarak doğallıkla 
önde gelmiştir.

Tüm dünyada farklı 
bölgeler ve ülkelerde 
Covid-19 özelinde aşı ve 
ilaç çalışmaları yürütülüyor. 
Türkiye bu çalışmaların 
neresinde, nasıl bir 
katkı sağlıyor? Sizin ve 
ekibinizin bu konuda yaptığı 
çalışmalar var mı? Varsa 
bahseder misiniz?
Türkiye özellikle klinik araştırmalar 
konusunda daha önceden de saygın 
bir uluslararası konuma sahipti. Halk 
sağlığı ve özellikle salgın konusunda 
Cumhuriyetin kuruluşundan beri gelen 
deneyim de önleyici çabalardaki başa-
rıda belirleyici oldu. Sağlık Bakanlığı, 
TÜSEB ve TÜBİTAK Covid19 tanı ve 
tedavisi konusunda oldukça destek-
leyici davrandı. İstanbul Tıp Fakültesi 
Covid19 araştırmalarını hızlı ve efektif 
olarak gerçekleştirmek için bir Covid 
Araştırmaları Koordinasyon Kurulu 
kurdu. İstanbul Tıp Fakültesi Klinik 

Araştırmalar Etik Kurulu haftada bir 
toplanarak bu çalışmaları hızlıca de-
ğerlendirdi. Bugün için İstanbul Tıp 
Fakültesi bünyesinde başlatılan araş-
tırma sayısı 100 civarındadır. Bunların 
arasında tanı, tedavi, hastalık meka-
nizmasının anlaşılmasına yönelik ça-
lışmalar, TÜBİTAK, TÜSEB ve Avrupa 
Birliği destekli çalışmalar vardır. 

Ülkemizin farmakoloji 
alanındaki çalışmalarını 
genel olarak nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
Hastalıklar ve 
tedavileri konusundaki 
araştırmalarımız ne 
düzeyde?
Ülkemizde deneysel farmakoloji ala-
nında saygın çalışmalar yapan birçok 
merkez olmuştur. Anabilim dalımız 
kuruluşundan beri klinik farmakoloji 
ve sinirbilim çalışmalarında yoğunlaş-
mıştır. Klinik araştırma ve klinik farma-
koloji dediğimizde bunu yalnızca far-
makoloji penceresinden görmek kısır 
olacaktır. Günümüzde artık multidisip-
liner, uluslararası ağlarla çalışan çev-
rimsel araştırma (translational rese-
arch) yapılarına ihtiyaç vardır. İstanbul 
Üniversitesi bunu en iyi gerçekleştiren 
yapılardan biridir. 

Bu tarz pandemiler ve 
küresel hastalıklardan nasıl 
korunmamız gerekiyor? 
Sizce hangi önlemler 
alınmalı?
Küresel hastalıklardan korunmak için 
küresel önlemler gerekiyor. Sağlık sa-
dece tıbbi önlemlerle korunamıyor, 
toptan “yaşam tarzı” değişikliği” ge-
rekiyor. Ama salgın da gösterdi ki en 
önemli ve etkili tıbbi uygulama koru-
yucu ve sosyal hekimlik. Salgın öze-
linde nasıl ki virüs kendi bilgisi ile or-
ganizmayı zehirliyor, organizmanın 
ona gösterdiği aşırı bağışık tepki yıkıcı 
oluyor, onun öncesindeki aşırı tüketim, 
aşırı alışveriş, aşırı seyahat, aşırı temas, 
aşırı kalabalık, aşırı üretim ve infode-
mideki gibi aşırı bilgi akışı pandeminin 
sebebi gibi görünüyor. Bazıları virüsün 

Türkiye pandemi savaşında bazı 
kesimlerdeki mesnetsiz kestirimlere, kendi 
bilgimiz yerine batıdan gelen yalan yanlış 

bilgiye itibar etme alışkanlığına karşın iyi bir 
performans göstermiştir.
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laboratuvarda üretildiğini iddia 
etti. Bu iddia gerçekçi olmadığı 
gibi, buna gerek de yok; yaşadı-
ğımız dünya zaten bu tür virüslerin 
ortaya çıkıp yayılması için adeta 
doğal bir laboratuvar.

SARS, MERS, Covid-19 
gibi hayvan temelli 
hastalıklar dünyayı 
tehdit ediyor ve 
sağlığımızı tehlikeye 

atıyor. Sizce bunun 
önüne nasıl 

geçilebilir?
Yukarıda da 

değindiğim 
gibi hay-
vanların ka-
bahati yok, 
kabahat on-
ların yaşam 
alanını işgal 
eden, do-
ğayı harap 

eden ve do-
ğayla barışık 

yaşamayan in-
sanlarda. Bu vi-

rüslerin türeyip ya-
yılmasında önemli rol 

oynayan yarasalar, kuduz 

dışında taşıdıkları virüslerden hemen 
hemen hiç hastalanmıyor. Bunun se-
bebi olarak da çok enerji tüketip hüc-
resel artık üreten uçan memeliler ol-
duklarından bu artıklarla baş etmek 
üzere kontrollü bir bağışıklık sistemi 
geliştirmiş oldukları gösteriliyor. Böy-
lece virüsler onlarda üremekle birlikte 
gösterilen aşırı bağışık yanıt dolayı-
sıyla ortaya çıkan SARS, MERS ve CO-
VID-19’daki hastalık belirtileri ortaya 
çıkmıyor. Onlar gibi virüsler ve doğayla 
barışık yaşamanın yolunu bulmak ge-
rekiyor.

Prof. Dr. Ali Yağız Üresin
1962’e doğdu.1980’de İstanbul 

Erkek Lisesi’ni, 1986’da İstanbul 
Tıp Fakültesi’ni, 1990’da Far-
makoloji Uzmanlığını bitirdi. 
1987-88’de İstanbul Tıp Fa-
kültesi İç Hastalıkları Kardiyo-
loji Bilim Dalı’nda, 1991-93’te 
Sandoz Basel Human Phar-
macology’de çalıştı. 1993’te 

Yardımcı Doçent, 1997’de Do-
çent, 2004’te Profesör, 2006’da 

Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı 
Başkanı oldu. Faz I’den IV’e kadar 

her faz klinik deneme gerçekleştirdi. 
FDA’da dokümanları, uluslararası hiper-

tansiyon çalışması baş araştırıcılığı yaptı. 
İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik 
Kurulu, Klinik Farmakoloji Bilim Dalı Başkanı, 
İÜ Klinik Araştırmalar Mükemmeliyet Merkezi 
ve İlaç Araştırmaları Merkezi Müdür Yardım-
cısı, İstanbul Üniversitesi Biyoteknoloji ve 
Genetik Mühendisliği Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Yönetim Kurulu üyesidir. ICN (Ulusla-
rarası Klinik Araştırma Merkezleri Ağı) başkan-
lığı yaptı, yönetim kurulu üyesidir. Ateroskleroz 
Derneği Başkanı, Avrupa Hipertansiyon Cemi-
yeti Hipertansiyon Uzmanıdır. AB IMI SAFE-T 
projesinde Etik Danışmanı, IMI (Innovational 
Medicines Initiative) Ülke Temsilcisidir. Yıl-
larca Erasmus Koordinatörlüğü ve Türk Alman 
Tıbbi İlişkiler Komisyonu Başkanlığı yaptı. Al-
manca ve İngilizce bilmektedir. İlgi alanları: 
Çevrimsel Bilim, Klinik Araştırma, Ateroskleroz, 
Hipertansiyon, Dislipidemi, İnflamasyon ve Si-
nirbilim’dir.

Sizce hastalıklar ortaya 
çıkmadan uygun 
tedavilerin geliştirilmesi 
için bir adım atılabilir mi?
Elbette. Koruyucu tıp bu yüzden en 
önemli tıp uygulaması. Ama maa-
lesef yalnızca bununla bütün hasta-
lıklar çözülmüyor, insan ömrü uzuyor 
ve daha önceden karşılaşılmayan 
sorunlar ortaya çıkıyor; aterosk-
leroz (damar sertliği), kanser, oto-
inflamatuar hastalıklar gibi. Bunlar 
için engelleyici tedaviler geliştirmek 
gerekiyor. En önemli örnek de dün-
yada bir numaralı ölüm nedeni olan 
ateroskleroz. Burada yapılan hiper-
tansiyon, dislipidemi (kolesterol) ve 
diyabet tedavileri şu anda insan öm-
rünü en çok uzatan tedaviler.

Türkiye’nin 
biyoteknoloji alanındaki 
konumunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
Sizce bu alanda yapılan 
çalışmalar yeterli mi?
Türkiye’nin şu andaki konumu 
olması gereken yer değil. En pahalı 
tedavi olan biyoteknolojide kuş-
kusuz ekonomi ve ilaca erişim için 
önemli olan biyobenzer ürünler 
geliştirmek üzere yapılan girişim-
lerin, örneğin nadir hastalıklar gibi 
durumlar için yapılan yaratıcı 
iş birliği projelerinin des-
teklenmesi de önemli. 
Ülkemizde de bunun 
örneklerini görü-
yoruz. Üniversi-

temiz önderliğinde 
yürütülen TÜBİTAK 
destekli, çok disip-
linli, İNFLAMİST 
(İnflamazom Ara-
cılı Otoenflama-
tuvar Hastalıkların 
Takip ve Tedavisine 
Yönelik Biyogösterge 
ve İleri Teknoloji Ürünü 
İlaçların Geliştirilmesi) 
projesi de bunun en iyi 
örneklerinden biri.



Johnny Bunko’nun Maceraları ve Aklın Yeni Sınırları kitaplarının ya-
zarı Daniel H. Pink, bizi gerçekte nelerin motive ettiğine dair, bildik 
tüm klişeleri kıran bir kitapla karşımızda. Pink, klişeleri kırmakla kal-
mıyor, bu yeni bilgilerle daha verimli çalışmanın, daha iyi yaşamanın 
yollarını da gösteriyor. Birçoğumuz, kendimizi ve başkalarını motive 
etmenin en iyi yolunun para gibi harici ödüller olduğunu düşünür, 
ödül-ceza sisteminin etkinliğine inanırız. Daniel H. Pink, kışkırtıcı ve 
ikna edici yeni kitabında bunun bir yanılgı olduğunu söylüyor.

Pink, insan motivasyonu konusunda yapılmış kırk yıllık bilimsel 
araştırma birikimine dayanarak yazdığı bu kitabında, bilimin bildiği 
ile iş dünyasının yaptığı arasındaki uçuruma dikkat çekiyor ve bunun 
hayatımızın her boyutunu nasıl etkilediğini irdeliyor.

“Drive, sizi düşünmeye ve harekete geçmeye teşvik eden nadir kitap-
lardan. Yazar, ortaya koyduğu güçlü ve bilimsel savlarla motivasyon 
olgusunu yeniden düşünmemizi sağlarken, bize hayatımızı değiş-
tirmek için ihtiyaç duyacağımız araçları da sağlıyor.” Dr. Mehmet Öz

İş Modeli Üretimi, dünyanın önde 
gelen şirketlerinin kullanmakta ol-

duğu güçlü ve uygulanabilir ino-
vasyon tekniklerini öğretiyor. Bu 
kitapla yeni bir iş modelinin nasıl 
tasarlanacağını, nasıl hayata geçiri-
leceğini, eski bir modelin nasıl analiz 
edileceğini ya da yenileneceğini öğ-

Ajanda

Yazar : Daniel H. Pink
Yayınevi : Mediacat Yayıncılık
Sayfa Sayısı : 256
Baskı Yılı : 2016

Yazar : Alexander Osterwalder, Yves Pigneur
Çevirmen : Levent Görkem
Yayınevi : Optimist Yayıncılık
Sayfa Sayısı : 288
Baskı Yılı : 2016

reneceksiniz. Yeni ve buluşçu model-
leri benimsemeye hazır yönetici, da-
nışman, girişimci ve liderler; bu kitapta 
iş modellerini anlamak, tasarlamak, 
revize etmek ve hayata geçirmekte 
yararlanabilecekleri, güçlü, basit ve 
test edilmiş araçlar bulacaklar.

42 ülkeden 470 İş Modeli Tuvali uygu-
lamacısının katkısıyla yazılan bu kitap, 
klasik yayıncılık sektöründen ba-
ğımsız olarak finanse edilip yaratıldı. 
Kitapta son derece entegre, görsel ve 
rahat bir tasarım kullanılarak okurların 
daha ilk sayfadan itibaren bilgilenme-
sine özen gösterildi.

Drive

İş Modeli 
Üretimi
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Sosyal Medya

DOĞRU BİLGİ
NASIL ALINIR?

SOSYAL MEDYADA

Günümüzde birçok kişinin bilgi toplamak 
ve yeni haberleri almak için en sık kullandığı 

kanal internettir. Özellikle sosyal medya hesapları 
üzerinden hızla yayılan ve sadece bir tık mesafede olan bu 

haberlerin birçoğu ya çarpıtılıyor ya da yanlış oluyor. Kulaktan 
dolma bilgilerle derlenen ve çok hızlı şekilde yayılarak herkese ulaşan 

bu haberler, okuyanları, dinleyenleri ve çevrelerindekini olumsuz yönde 
etkileyebiliyor. Peki sosyal medya üzerinde gelen bilgilerin doğruluğunu 

nasıl kontrol edeceğiz? İşte dijital dünyada doğru bilgiye ulaşmanın kuralları…
Covid-19 salgını tüm dünyayı her 
yönden olumsuz şekilde etkile-
meye devam ediyor. Sağlık üze-
rinde yarattığı etkilerin yanında 
ekonomik olarak da büyük sıkın-
tılar yaratan salgın hakkında birçok 
kanaldan haberler, yeni bilgiler, 
güncel detaylar geliyor. Salgının 
küresel olarak yayılması nedeniyle 
bütün ülkelerdeki haber merkez-
leri, güncel verileri paylaşıyor. En 
doğru ve güncel bilginin paylaşıl-
dığı nokta Dünya Sağlık Örgütü 
olsa da özellikle sosyal medya ka-
nallarından yayılan yanlış bilgiler, 
bireyler ve kitleleri yanlış etkilemeyi 
sürdürüyor. Böylesine bilgi akışının 

olduğu bir ortamda doğru, gerçek, 
yalan, taraflı/tarafsız, asılsız, de-
ğersiz bilgileri ayırt etmek günü-
müzün en büyük sorunlardan biri.

Sosyal paylaşım sitelerinden 
edinen bilgiler hakkındaki gö-
rüşlere dair bir araştırmada 
“Araştırma”, “Arkadaşlık İlişkisi”, 
“Güven”, “Sosyal etki” ve “Hissi-
yatlar” olarak adlandırılan 5 faktör 
olduğu ortaya konuyor. Buna göre 
sosyal medyayı kullanan birey-
lerin doğru bilgi için kullandığı 
yöntem, okudukları başlığı farklı 
kaynaklardan da okumak. Eğer 
bir bilgi link uzantısıyla verilmişse 

link bağlantısını tıklarım diyenlerin 
oranı ise çok düşük. Bu noktada 
ankete katılanların bilgiye yönlen-
dirme olmadan kendi olanaklarıyla 
araştırmayı tercih edildiği gözlem-
leniyor.

Hızla yayılan yanlış haberler, mesaj 
gruplarında paylaşılan sahte bel-
geler, güncel olmayan görüntüler 
kişilerin panik haline olduğu bu-
günlerde kafaları daha da çok 
karıştırıyor. Bu bilgi kirliliğinden 
kurtulmak için asılsız haberlere 
inanmamak gerekiyor. Güncel bil-
gilerin, verilerin toplandığı, bilinen, 
güvenilir küresel haber sitelerini 
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Sosyal medyada
bilgi akışı içerisinde 
doğruyu bulmak için 
yapılması gerekenler

Doğrulayın

Kaynağın güvenirliliğine bakın

Eleştirel olun ve sorgulayın

Tarihi inceleyin

Paylaşmadan önce düşünün

Görselleri doğrulayın

ve haber kanallarını takip etmek 
gerekiyor. Doğru bilgiyi yanlıştan 
ayırt etmek için farklı görüşlere 

Bir haberin veya bilginin doğruluğundan emin olmak için, aynı ha-
beri farklı platformlarda araştırın. Bir haberi farklı kaynaklardan 
araştırmak, incelemek, objektif olabilmek haberi-bilgiyi doğrula-
manın en önemli yöntemidir.

Haberi veya bilginin kaynağı kim, ne? “İletişim Bilgileri” ve “Hakkı-
mızda” bölümleri olmayan kaynaklara güvenmeyin.

İnternette karşılaştığınız bilgilere karşı sağlıklı bir şüphe ve eleştirel 
bir bakış açısı edinin. Sorgulayın, haberin amacı gerçekten haber 
vermek mi, yoksa yanıltmak mı diye kontrol edin.

Yalan haberlerdeki tarihler ve saatler tutarsız veya değiştirilmiş ola-
bilir. Tarihe, yere ve görsellere dikkat edin.

Bazı haberler yönlendirme, yanıltma ve provokasyon amacı taşıyor 
olabilir. Özellikle sosyal medya mecralarında doğrulama yapmadan 
ve ne amaçla gönderildiğine emin olmadan paylaşım yapmayın.

Sahte haber ve bilgiler, montajlanmış, garip görüntüler veya videolar 
içeriyor olabilir. Görselleri doğrulamak için arama motorlarında ara-
tarak, görselin hangi zamana ait olduğunu, ne zaman yayınlandığını 
görebilirsiniz.

de sahip olmanız önemli. Sadece 
inandığınız, tanıdığınız kişilere 
değil, farklı görüşleri okuyup, farklı 

yorumlara eleştirel bir gözle bak-
manız sizi doğru bilgiye ulaştıra-
bilir. 

Ne 
oku-
du-
ğu-
nu-
za 
dik-
kat 
edin 

Ülkemizde internet kul-
lanımının en yoğun ol-

duğu alanların 
başında sosyal 
medya mecraları 
geliyor. We Are 

Social 2020 Ocak ra-
porunda sosyal ağ 
kullanımından mobil 
ödemelere, e-ticaret 
pazarından sosyal 
medya harcamala-
rına kadar küresel 
olarak birçok veri yer 

alıyor. Rapordaki verilere 
göre Türkiye’deki 16-24 

yaş arası kullanıcı-
ların mobil internet 
kullanımı günde 
4 saat olarak öne 

çıkıyor. Bu veri ile Tür-
kiye’nin dünya ortala-

masının üstünde 
olduğu belirti-
liyor. Türkiye’nin 
2020’deki internet 

penetrasyonu ise yüzde 74 sevi-
yesinde. Türkiye internet penet-
rasyonu konusunda ilk sırada yer 
almasa da, yüzde 59 seviyesindeki 
dünya ortalamasından çok daha 
yukarıda seyrediyor.

Hal böyle olunca günümüzde 
sosyal medya haberin veya bil-
ginin en hızlı şekilde yayıldığı plat-
formlardan biri haline geliyor. Aynı 
zamanda yalan, yanlış haberlerin 
içeriye girebildiği ve karşılaşıldığı 
yerler yine sosyal medya mecraları 
olarak gözlemleniyor. Bu durumda 
kullanıcılara düşen ise doğru ha-
beri, aldatıcı-yalan veya manipüle 
edici olandan ayırt edebilmektir. 
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Teknoloji

Yeni dijital dünyada kullanabileceğiniz

online toplantı
uygulaması12

Koronavirüsün etkisiyle tüm dünya giderek dijitalleşmeye devam ediyor. Özellikle 
iş dünyası bir anda kendisini büyük bir değişim sürecinin içerisinde buldu. Okulların 
ve iş yerlerinin kapanmasının ardından evden çalışma sistemi çok daha tercih edilir 
oldu. Artık zaman, mekân ve performans verimliliği sağlayan online toplantılar iş 
dünyasının yeni trendi. Yaşanan süreç ile birlikte online toplantı imkânı sağlayan 
program ve uygulamaların sayısında da inanılmaz bir artış gözlemleniyor. Online 
toplantı imkânı sağlayan en önemli programlara birlikte göz atalım. 
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Zoom

Google 
Duo

Skype

21 Nisan 2011’de Eric Yuan ta-
rafından kurulan Zoom, online 
toplantı programları arasında en 
fazla talep görenler arasında. Top-
lantı esnasında video kaydı almak 
gibi önemli avantajlar sağlayan 
program, başta Android ve iOS 
olmak üzere tüm işletim sistem-
leriyle uyumlu bir şekilde çalışıyor. 
Ücretsiz olan Zoom uygulaması 
aynı zamanda mobil aplikasyonlar 
üzerinden de kesintisiz olarak 
hizmet verebiliyor. 

Dünyanın en büyük arama mo-
toru Google tarafından geliştirilen 
Google Hangouts, 15 Mayıs 2013 
yılında piyasaya sürüldü. Kısa 
bir sürede çok fazla talep gören 
program başlangıç aşamasında 

Skype, online toplantı programla-
rının mihenk taşı olarak ön plana 
çıkıyor. 29 Ağustos 2003 tarihinde 
internet kullanıcıları ile buluştu-
rulan programı Priit Kasesalu, 
Jaan Talinn ve Ahti Heinla tasar-
ladı. VoIP teknolojisinin kullanıldığı 
program 2003’ten bu yana oldukça 
fazla talep görmeyi başardı. Tüm 
işletim sistemlerine uyumlu olan 
Skype, aynı zamanda ücretsiz bir 
program. 10 kişiye kadar anlık me-
sajlaşma, video mesajlaşma ve 
ekran paylaşımı gibi özellikleri olan 
Skype, kaliteli altyapısıyla da dikkat 
çekmeyi başarıyor.

Google Voice servisinin geleceği 
olarak tasarlanmıştı. Ekran pay-
laşma özelliği ile dikkat çeken 
program Google Mail hesapları 
tarafından da destekleniyor. Do-
layısıyla Google Hangouts, on-
line toplantılar için en fazla tercih 
edilen programlar arasında yer 
alıyor. Ayrıca program tüm işletim 
sistemlerinde sorunsuz bir şekilde 
çalışıyor. 
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GoToMeeting 

Sync.in

Whereby

FuzeBox 

GoToMeeting yüksek katılımcı sa-
yısı ile kesintisiz iletişim sağlaya-
bileceğiniz bir uygulama olarak ön 
plana çıkıyor. 2004 yılının Temmuz 
ayında LogMeIn şirketi tarafından 
piyasaya sürülen program, HD-
Faces özelliği ile 6 farklı video akı-
şını aynı anda ekranda görebilme 
imkanı sağlıyor. Ayrıca program 
ses kayıtlarının kullanımına da 
olanak sağlıyor. Tüm işletim sis-
temlerini destekleyen program 25 
katılımcıya kadar ayda 49 dolar, 
100 katılımcıya kadar ise ayda 69 
dolar olarak ücretlendiriliyor. 

Bir diğer online toplantı programı 
da Sync.in. Bu online toplantı prog-
ramı diğerlerinden bazı noktalarda 

Whereby hızıyla dikkat çeken on-
line toplantı programları arasında 

Jeff Cavins tarafından 5 Eylül 2007 
yılında internet kullanıcıları ile bu-
luşan FuzeBox uygulaması, çoklu 
katılımcı ile gerçekleştirilecek on-
line toplantılara yönelik bir program 
olarak dikkatleri üzerinde çekiyor. 
12 HD online görüşme ve 125 ka-
tılımcı sayısı ile büyük bir avantaj 
sağlayan program genellikle on-
line toplantı, online seminer, online 
eğitim gibi büyük organizasyonlar 
için de oldukça elverişli. Deneme 
sürümüyle 60 gün ücretsiz olarak 
kullanabileceğiniz FuzeBox, daha 
sonra ise aylık 8 dolar ile ücretlen-
diriliyor. 

farklılık gösteriyor. Birden fazla ki-
şinin aynı belge üzerinde aynı anda 
düzeltme yapabilmesini sağlayan 

program, yapılan sohbet-
lerin geçmişine de göz 
atma imkânı veriyor. Sync.
in aylık 2 dolar olarak ücret-
lendiriliyor. 

yer alıyor. Yalnızca 4 kişilik grupla 
toplantı yapabilme imkânı sağlayan 

program özellikle küçük öl-
çekli KOBİ’ler için oldukça 
elverişli. Whereby sınırlı 
sayıdaki katılımcı sayısıyla 
kullanıcılara bir dezavantaj 
sağlıyor. Ekran paylaşımı 
özelliği de bulunan program; 
ücretsiz, pro ve iş olmak 
üzere farklı ücretlendirmeler 
ile karşımıza çıkıyor. 
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Jitsi Meet 
Slack 

Starleaf

Cisco Webex

WeChat 

Google
Duo 

Evil Ivov tarafından kodlanan ve 
3 Şubat 2017 tarihinde piyasaya 
sürülen Jitsi Meet Slack, Google 
Takvim ve Microsoft Office 365 ile 
entegre bir şekilde çalışan bir online 
toplantı programı. 75 kişiye kadar 
çoklu katılımı destekleyen prog-
ramda önerilen katılım sınırı ise 35 
kişi olarak öne çıkıyor. 10 farklı dil 
seçeneği ile sunulan program son 
yıllarda oldukça fazla tercih edil-
meye başlandı. 

Mark Loney, Mark Richer ve William 
MacDonald tarafından kodlanan 
ve 2008 yılında kullanıcılar ile bu-
luşan Starleaf, ücretli uygulamalar 
arasında yer almasına rağmen ya-
pımcı şirket tarafından Koronavirüs 
süresinde ücretsiz bir şekilde kulla-
nıma açıldı. 20 kişilik çoklu katılımcı 
ile sınırlı bu programda en fazla 46 
dakikalık toplantılar yapabilirsiniz. 

100 kişiye kadar çoklu katılımcıyı 
destekleyen, süre kısıtlaması ol-
mayan ve HD kalitesinde hizmet 
veren Cisco Webex, Cisco Systems 
tarafından 26 Temmuz 2015 yı-
lında piyasaya sürüldü. Sağladığı 
avantajlar ve görüntü kalitesi ne-
deniyle kısa sürede büyük şirketler 
tarafından kullanılmaya başlandı. 
Cisco Webex, birçok uzmana göre 
en iyi online toplantı programları 
arasında yer alıyor. 

Çin’de geliştirilen ve tüm dünyada 
bilinen bir diğer online toplantı 
programı da WeChat. 21 Ocak 
2011 yılında piyasaya sürülen ve 
günümüzdeki mevcut tüm işletim 
sistemleri ile uyumlu bir şekilde ça-
lışan WeChat uygulaması özellikle 
küçük ölçekli KOBİ’ler için kullanımı 
kolay bir program olarak karşımıza 
çıkıyor. Süre sınır olmadan gö-
rüşme yapabileceğiniz uygulama 9 
kişi ile sınırlandırılıyor. 

Her ne kadar Google’un bir diğer 
online toplantı uygulaması olan 
Google Hangouts kadar bilinmese 
de Google Duo da özellikle mobil 
cihazlarda yapılacak online toplan-
tılar için oldukça uygun. Google ta-
rafında 16 Ağustos 2016 yılında pi-
yasaya sürülen program, aynı anda 
8 kişi ile yüksek görüntü kalitesinde 
online toplantı yapma imkânı sağ-
lıyor. 
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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan 
ve tüm dünyaya yayılarak pandemi 
ilan edilen Koronavirüs, iş dünya-
sında da köklü değişikliklere yol 
açtı. Bu süreçte temas, izolasyon 
ve sosyal mesafe kavramlarının ön 
plana çıkması sonucunda birçok 
marka ve işletme evden çalışma 
modeline geçti. Uzmanlar bazı 
sektörler için bu çalışma mode-
linin kalıcı olacağını belirtirken, kimi 
operasyona dayalı sektörler için 
de olumsuz sonuçlar doğurdu-
ğunun altını çiziyor. Kamu ve özel 
sektördeki teknolojik altyapı ve di-

Evden çalışma ve online toplantılar 
iş dünyasını 
nasıl şekil-
lendirecek?

Kariyer

jitalleşme çalışmaları göz önüne alındı-
ğında evden çalışma modeli ise zaman ve 
mekân tasarrufunun önünü açıyor. Peki, 
evden çalışma sistemi ve online toplantılar 
iş dünyasını nasıl şekillendirecek? Birlikte 
incelemeye ne dersiniz? 
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En rahat geçişi medya ve 
reklamcılık sektörü yaptı 
Koronavirüs ile gelen bu yeni ça-
lışma sistemi üzerinde iş geliştirme 
modelleri, analizler ve araştırmalar 
tüm hızıyla devam ediyor. Deloitte 
Türkiye İnsan Yönetimi Hizmetleri 
tarafından konuyla ilgili detaylı bir 
araştırma yapıldı. Türkiye genelince 
17 farklı ilden 334 kişinin katıldığı 
araştırmada, katılımcılara top-
lamda 6 soru yöneltildi. Araştırma 
sonuçlarına göre evden çalışma 
sistemine en rahat geçişi medya ve 
reklamcılık sektörü yaptı. Bu yeni 
sisteme en zor adapte olan veya 
halen evden çalışma sistemine ge-
çemeyen sektörler ise üretim ve sa-
nayi olarak ön plana çıkıyor. Ayrıca 
evden çalışma noktasında şirketleri 
en fazla zorlayan konu ise yüzde 
42’lik bir oranla kültür ve alışkan-
lıklar oldu. 

Online toplantılar kalıcı hale 
gelecek 
Koronavirüs ile birlikte iş dünya-
sında toplantıların online platform-

lara taşınmasının kalıcı olacağı 
öngörülüyor. Zaman ve mekândan 
tasarruf sağlayan bu yeni toplantı 
biçimi aynı zamanda performans 
verimliliği de sağlıyor. Öte yandan 
online toplantı uygulamalarındaki 
artış ve iş dünyasının bu uygula-
malar üzerindeki talebi de azım-
sanmayacak dereceye geldi. Tek-
nolojik gelişmeler ve dijitalleşme ile 
birlikte iş dünyasının yeni trendi ha-
line gelen online toplantılar büyük 
çoğunlukla olumlu tepkiler almayı 
başardı. Çalışanlar ve idareciler 
toplantı için kat edilen mesafenin 
ortadan kalktığına vurgu yaptı. Öte 
yandan büyük, orta ve küçük ölçekli 
kamu ve özel sektör kuruluşlarına 
yönelik katılımcı sayılarına göre 
değişen ücretli ve ücretsiz uygula-
malar sayesinde evden çalışma sis-
temi de pekiştirildi. 

Yeni bir liderlik anlayışı 
doğacak 
Kamu ve özel sektörde aktif bir bi-
çimde rol oynayan kuruluşlar bu sü-
reçte çalışanlarının yeni yetenekle-
rini keşfedecek. Dolayısıyla yeni bir 

lider modeli de oluşacak. Liderlerin 
kriz dönemlerinde tutum ve dav-
ranışları, çalışanların motivasyonu 
üzerinde oldukça etkili olacak ve 
yeni liderlik anlayışı bu etki ile bir-
likte şekillenecek. Buna bağlı olarak 
bu değişime adapte olan liderler 
birer figür haline gelirken, adap-
tasyon noktasında uyum sağlaya-
mayan liderler ise yeni liderlik anla-
yışından uzak kalacaklar. 

Dijitalleşme kaçınılmaz 
olacak 
Türkiye’de dijitalleşmenin önemini 
anlayan ve bu konuda büyük ya-
tırımlar yapan birçok şirket bulu-
nuyor. Ancak bu süreçle birlikte iş 
dünyasında ve ekonomide ayakta 
kalmak isteyen tüm kurum, kuruluş 
ve işletmelerin dijitalleşme sürecine 
katılımları oldukça önemli bir etken 
olarak öne çıkıyor. Salgın sırası ve 
sonrasında yaşanabilecek olum-
suzluklara ve ekonomik yıpranma-
lara karşı özellikle orta ve küçük 
ölçekli şirket ve işletmelerin dijital 
dönüşüm çalışmalarına ağırlık ver-
meleri gerekecek. 
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