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Ülkemizde yaşanan Coronavirüs salgınından dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza
Allah’tan rahmet ve hastanede tedavi gören vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Bu
salgının tedavisi ve yayılmaması için mücade gösteren başta sağlık çalışanlarımıza ve
tüm yöneticilerimize teşekkür ediyoruz.
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Sevgili Öğrencilerimiz,
Hepimizin zorlu bir sınavdan geçtiği bu günlerle başaedebilmenin güçlüğüyle mücadele sürecinde, karşı
karşıya kaldığımız bilgi kirliliği adeta umutlarımızı tüketmek niyetindeyken, inadına yaşama tutunma
dirayeti gösterme yükümlülüğündeyiz. Taşınma kadar iş değiştirmenin, boşanma kadar evlenmenin
travma olarak tanımlandığı yaklaşımda, yaşamımıza ilişkin bu denli radikal bir dönüşüm ardından elbette her birimiz ciddi bir travmayla yüzyüze kalmış durumdayız. Artık ne sınıflarımızdayız ne de arkadaşlarımız yanımızda. Ancak egomuz, karşı karşıya kaldığımız travmalara ilişkin ruhsal bütünlüğümüzü
koruma refleksiyle savunma mekanizmalarını devreye sokmakta. Pek çok çeşidi olan bu savunma mekanizmalarından özellikle yadsımayı (inkarı), salgının dramatik boyutunu yoksayabilmek, polyannacılığı
da evde geçirmemiz gereken bugünleri aile bağlarımızı güçlendirmek ve özellikle bireysel gelişimimizi
destekleyebilmek adına değerlendirip, bir fırsata dönüştürmek gerektiğini düşünüyorum. Tüm bu
dramatik tabloya karşın, gelen baharın etkisini ruhunuzda hissetmeyi deneyerek, güneşin aydınlığıyla
umudunuzu diri tutmanızı diliyorum.
Sevgilerimle

Prof. Dr. Kamile PERÇİN AKGÜL
Rektör

İNSANLARA BİR GÜL VERİN
GÜL YOKSA BİR GÜLÜVERİN
Bir araya gelip saatlerce gülmek... Anlamsız bir söze, bazen

gibi bu zor sanatı yapan tiyatrocuları her zaman kutlarım.

bir bakışa ya da bir şeye bakarak saatlerce gülmek. Sınıfta

Gülmenin sağlık için yararlı olduğu hep söylenir. Son

öğrenciler arasında hocası görmeden, saçma birşeye

yapılan araştırmalar günde en az 15 dakika gülmenin kalp

gözlerinden yaş akarcasına gülmek. Ya da çok ciddi bir

için çok yararlı olduğunu doğruluyor. Kahkaha atmak, kan

ortamda ortaya atılan bir lafa gülmek. Doktorun hastanın

damarlarını genişletip, kan dolaşımını hızlandırıyormuş.

teşhisini anlatırken kullandığı bir söze saatlerce gülmek.

Ancak uzmanlar bunun nedenini henüz belirleyebilmiş

Yani kısacası insanın vücuduna verilen mutluluk hormonu-

değil. Stresin kalbe kan akışını sınırladığı, damarları

dur gülmek. Mutluluğu yakaladığınız andır gülmek... Ama

sıkıştırdığı araştırmalarla kanıtlanmış. Yeni yapılan bir

insanları alaya almayan, masum şeylere gülebilmek

araştırma ise, gülmenin damarları genişlettiğini doğrulu-

gülmek.

yormuş. Gülme sırasında dolaşımın hızlanması ve damarla-

Mesela; bebekleri güldürmek için saatler harcamanıza

rın genişlemesi kalp hastalıklarına neden olan etkenleri

gerek yok. Bir “cööö” deyin, size saatlerce gülsünler...

azalttığı artık kanıtlanmış.

Gülmek Allahın insanlara verdiği en güzel hediyedir

Araştırmacılara göre, gülmenin yarattığı bu sonuç, spor

bence… Size mutluluk veren, seke seke yürümenize, keyif-

yaparken olduğu gibi vücut rahatladığı zaman salgılanan

le ıslık çalmanıza neden bir şeydir gülmek. Bir gülüşün

kimyasallara bağlı olabilir. Yine uzmanlar, endorfin denilen

sizde neler yarattığını, yaratabileceğini hayal edin.. Sonra

bu kimyasalların stres hormonlarını etkisiz hale getirip

da en son ne zaman ve kime çok güldüğünüzü hatırlamaya

damarların genişlemesini sağlayabileceğini söylüyor.

çalışın. Herkes insanları ağlatabilir, soğan bile... Ama bir

Gülmek aynı zamanda damar genişleten nitrik asit salgı-

insanı güldürmek zordur. Onun için insanları güldürmek

lanmasına da yol açabilirmiş.

“Bende herkese kalp sağlığı için günde en az 15 dakika gülmeyi, kahkaha atmayı tavsiye ediyorum. ”

HEM BU SIKINTILI KARANTİNA GÜNLERİNDE,
HEM DE BU DÜNYAMIZI SARAN VİRÜSE İNAT
Virüsün insan vücuduna verdiği zarar kadar, ya ben de hasta olursam korkusu, karamsarlık ve endişe de bir o kadar vücudumuza hazır veriyormuş. Bunu size gerçek bir öyküyle açıklayayım.
“Soğuk hava deposunda mahsur kalan bir denizcinin öyküsü, 1950’li yıllarda İskoçya’ya yük taşımak için Reefer tipi bir gemi
yanaşır. Demir attığı limanda yükünü aldıktan sonra, gemide çalışan denizcilerden biri acaba unuttuğumuz bir yük kaldı mı
diye bakmak için soğuk hava deposuna girer. Onun içerde olduğunu fark etmeyen başka bir denizci ise, kapıyı dışardan kapatır. Soğuk hava deposunda mahsur kalan denizci, var gücüyle bağırır, çelik duvarları yumruklar, ama kimseye duyuramaz
sesini. Çakısıyla içerden açmaya çalışır kapıyı, lakin mümkün değildir. Gemi hareket eder ve denizciyi unuturlar. Mahsur kalan
denizci, depoda açlıktan ölmeyecek kadar yiyecek bulur. Ama deponun dondurucu soğuğuna fazla dayanamayacağını
anlamıştır. Kapıyı açamayan çakısıyla, çelik duvarlara kendisini bekleyen ölüm sürecini yazmaya, daha doğrusu kazımaya
başlar. Günbegün, adeta bilimsel bir titizlikle soğuğun vücudunu nasıl uyuşturduğunu sonra yavaş yavaş öldürücü etkilerini,
el ve ayaklarının nasıl duyarsızlaştığını, donan burnunu ve buz gibi havanın verdiği acıyı anlatır. 3 gün sonra soğuk hava
kapısını açan başka bir denizci, zavallı adamın cesediyle karşılaşır. Duvarlara kazıdığı acılı sonunu okur ve kendisi de hayretten dona kalır. Çünkü soğuk hava deposunun derecesi 19’dur. Çünkü soğutma sistemi zaten çalıştırılmamış olup, kendi haline
bırakılan deponun sıcaklığı normal bir dereceye yükselmiştir. Yani biçare denizci donarak ölmemiş, donduğunu sandığı için
ölmüştür.”

Serpil GÜL PAÇAL
Genel Sekreter

TÜRKİYE KORONAVİRÜS SALGININDA ULUSAL ÇAPTA

UZAKTAN EĞİTİM VEREN 2 ÜLKEDEN BİRİ OLDU
Türkiye, 184 ülkede 1,5 milyarın üzerinde öğrencinin yüz yüze eğitimden mahrum kalmasına da yol
açan koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca
öğrenciye ulusal çapta uzaktan eğitim başlatan
Çin'den sonraki ikinci ülke oldu. dünya genelinde
koronavirüs salgını, 184 ülkenin öğrencilerinin
eğitimlerinin aksamasına yol açtı. Salgının yayıldığı ülkelerdeki öğrenci sayısının dünyadaki
toplam öğrenci sayısının yüzde 87'sine karşılık
geldiği ve bu rakamın 1,5 milyarın üzerinde
olduğu ifade ediliyor. Yapılan araştırmalar, salgının yayıldığı ülkelerde okulların kapalı olduğunu

ancak Türkiye'dekine benzer ulusal çapta bir uzaktan eğitim sisteminin kurulamadığını ortaya
koydu. Çin'de de koronavirüs salgının görülmesinden bir süre sonra uzaktan eğitim imkanları ulusal
çapta devreye alındı. Ülkede, milyonlarca ziyaretçinin aynı anda internete girerek eğitim almasına
imkan tanıyan bulut sistemleri kullanılmaya
başlandı ve derslerin canlı sınıf şeklinde işlenebilmesi için internet alt yapısı güçlendirildi. Diğer
yandan bazı ülkelerde ulusal olmayan ancak yerel
bazlı uzaktan eğitim çabalarının olduğu belirtildi.

DÜNYA’DA KORONAVİRÜSÜN EĞİTİME ETKİLERİ
Çin hükümeti virüsün yayılmasını yavaşlatmak amacıyla Şubat ayında önce Hubei bölgesindeki bazı kentlerde, kısa süre içinde de tüm ülke genelinde okulları kapattı. Çin’i Moğolistan (ülke geneli), İtalya (bölgesel),
İran (ülke geneli) ve ardından çok sayıda ülke takip etti. Eğitim, COVID-19 nedeniyle yaklaşık üç ay içerisinde tüm dünyada ‘acil durum’ koşullarına taşınmış oldu. UNESCO’nun paylaştığı verilere göre 1 Mart’ta
sadece 4 ülke tüm okulları kapatma kararı almışken 23 Mart itibarıyla bu sayı 124 oldu. Bu, tüm dünyada
1.254.315.203 öğrencinin okula gitmediği, kayıtlı öğrenci nüfusunun %72,9’unun durumdan etkilendiği
anlamına geliyor.
Finlandiya Eğitim Bakanlığı’nın kararı doğrultusunda, erken çocukluk eğitimi ve bakımı birimleri ile okul
öncesi kurumları açık kalmaya devam ediyor. Bu sayede, kamu görevi yapan ve kritik öneme sahip alanlar-

da çalışan ebeveynlerin çalışmalarını sürdürebilmeleri öngörülüyor. Ancak mümkünse bu yaş grubu için
de evde bakımın tercih edilmesi öneriliyor. İlkokul ve ortaokullar ise 13 Nisan 2020’ye kadar kapalı olacak.
Kritik öneme sahip alanlarda çalışan ebeveynlerin 1-3. sınıflara devam eden çocukları ile özel gereksinimi
olan öğrenciler ise okullarına devam edebilecekler. Evden çalışan ancak bu sırada çocukların bakımını
üstlenemeyen ebeveynler istedikleri takdirde çocuklarını okula gönderebiliyorlar. Bu süreçte, okullar
öğrencilerin her birinin ihtiyaçlarını ayrı ayrı dikkate alarak planlama yapmakla yükümlü tutuldu. Ortaöğretim, yükseköğretim, kültür ve spor kurumları ile gençlik merkezleri de 13 Nisan’a kadar kapalı olacaklar.
Bu süre içinde öğretime uzaktan eğitim yoluyla devam edilecek. Finlandiya’da okullarda verilen ücretsiz
yemek özellikle bazı aileler için kritik önemde. Ancak uzaktan eğitim alan çocuklar için okullar ve devlet bu
hizmeti sağlamayacak.
Amerika’nın farklı kentlerinde farklı uygulamalar hayata geçirildi. Boston’da ilkokul öğrencileri için
günlük okuma önerileri veriliyor. Eğitim materyalleri, işleyiş bilgileri ve ödevler okulun ve öğretmenin
tercihine göre çeşitli uzaktan eğitim araçları üzerinden öğrencilerle ve velilerle paylaşılıyor. Resim, sanat
ve beden eğitimi projeleri de veriliyor. Ödevler ve projeler notla değerlendirilmiyor. Ortaöğretimde ise
öğrencilerin birbirleri ve öğretmenleri ile iletişiminin devam etmesine odaklanılıyor. Okul binaları, kahvaltı ve öğle yemeğini indirimli veya ücretsiz yiyen öğrencilerin velileri için sabahları birkaç saat açık tutuluyor. Boston’da okul hemşireleri de ayrıca bir araya gelerek özel bir ağ kurdular. Öğrenciler ve veliler her
türlü sağlık soruları için bu ağa danışabiliyor.
Almanya’da tüm okullar 19 Nisan’a kadar kapatıldı ve sınavlar ertelendi. İlkokul öğretmenleri e-posta aracılığıyla ödevleri ve çalışma notlarını öğrencilere gönderiyor. Belçika’da ise evde kalamayacak olan çocuklar
için açık tutulan kreşler dışında tüm okullar kapandı. Danimarka’da okullar kendi uzaktan eğitim sistemlerini uyguluyorlar.
Okulları kapatmayan az sayıda ülkeden biri de Avustralya. Ülkede birkaç hafta içinde ara tatil olacak.
Öğretmenler ise kendilerinin ve öğrencilerinin tehlikeye atıldığını belirterek okulların kapatılması için
imza kampanyası başlattılar.

İrem Ünverdi
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YENİ KORONAVİRÜS RİSKİNE KARŞI 14 KURAL

EVDE YAPILABİLECEK AKTİVİTELER
1-Kitap Okumak
2-Dizi/Film İzlemek
3-Ders Çalışmak
4-Dans Etmek
5-Meditasyon Yapmak
6-Yiyecek/İçecek Bir Şeyler Hazırlamak
7-Etrafı Toplamak
8-Günlük Tutmak
9-Karaoke Yapmak
10-Youtube Video İzlemek
11-Dergi Okumak
12-Enstrüman Çalmak/Öğrenmek
13-Fotoğraf Çekinmek
14-Takı/Tesbih Yapmak
15-Resim Çizmek
16-Hikaye Yazmak
17-Şiir Yazmak
18-Eski Fotoğraflara Bakmak
19-Arkadaş/Aile Görüntülü Konuşmak
20-Online Oyun Oynamak

21-Kutu/Kağıt Oyunları
22-Online Alışveriş
23-Cilt/Saç Bakımı Yapmak
24-Puzzle Yapmak
25-Araştırma Yapmak
26-Boyama Yapmak (Yağlı Boya)
27-Müzik Dinlemek
28-Yabancı Dil Öğrenmek
29-Temizlik Yapmak
30-Bilgisayar/Telefon Dosya Düzenlemek
31- Oda Dekorasyonu Yapmak
32-Dolap Düzenlemeleri Yapmak
33-Evcil Hayvan İle İlgilenmek
34-Spor Yapmak
35-Mektup Yazmak
36-Ajanda Tutmak
37-Kolaj Yapmak
38-Gündemi Takip Etmek
39-Belgesel İzlemek
40-Geliştirici Programlar İzlemek

Semih Alp GüÇ
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SOKAK HAYVANLARI
İçişleri Bakanlığı koronavirüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için 81 il valiliğine gönderilecek yeni bir
genelge yayımladı. Koronavirüs salgınının
sadece insan hayatını değil sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkilediği belirtilen
genelgede başta hayvan barınakları olmak
üzere artık yiyeceklerden beslenen sokak
hayvanları açısından yiyecek bulma zorluğu
ortaya çıktığı ifade edildi. Genelgede, yerel
yönetimler başta olmak üzere ilgili kamu
kurum ve kuruluşları ile koordinasyon sağlanacağı belirtildi. Bu süreçte yiyecek bulmakta
zorlanabilecek sokak hayvanlarının aç kalmaması için başta hayvan barınakları olmak

üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının
yaşam alanlarında tespit edilen noktalara
düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılacak. Genelgede, tarım ve orman il müdürlükleri ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla iş
birliği içerisinde gerekli planlama, koordinasyon ve uygulamanın eksiksiz şekilde yerine
getirilmesi talep edildi. Antalya'da da Konyaaltı
Belediye Başkanı Semih Esen, Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerinin park ve bahçelerde bulunan beslenme
kaplarını düzenli olarak kontrol edip eksik
kapları doldurduklarını bu çalışmalara aralıksız devam edileceğini belirtti.

Atike Tuana KARAER
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KORONAVİRÜS (COVİD-19) HAKKINDA
İTİMAT EDİLMEMESİ GEREKEN HURAFELER

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs(covid-19), Antartika hariç 118 ülkeye yayıldı. Koronavirüsün ve neden olduğu Covid-19 hastalığının hala bilinen bir tedavisi veya aşısı olmadığı halde, hurafeler
internet üzerinden hızla yayılmaktadır.
1. SARIMSAK
Özellikle Facebook üzerinden yapılan paylaşımlarda virüsü engelleyeceğine dair bir çok paylaşım görülmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO)' ya göre sarımsak mikroplara karşı bazı özellikler taşıyan bir gıda fakat
Koronavirüs'ten koruduğuna dair hiç bir kanıt yok. Zararsız olan bu tavsiyeler ciddiye alındığında zararlı
sonuçlar doğurabiliyor. Örneğin Çin'de yayımlanan Morning Post gazetesinin haberine göre 1,5 kilo
sarımsağı çiğ çiğ yediği için boğazı ciddi derecede tahrip olan bir kadın hastaneye kaldırılmış.
2. MUCİZEVİ MİNERALLER
Binlerce takipçisi olan youtuber Jordan Sather, kısaltması MMS olan mucizevî bir mineral hapının Koronavirüs'ü silip süpüreceğini iddia ediyor Sather koronavirüs daha çıkmadan ocak ayında "Sadece kanser
hücrelerini öldürmekle kalmıyor koronavirüsü de silip atabiliyor." diye bir tweet attı. Geçen yıl Amerikan
Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) MMS'i kullanmanın tehlikeleri hakkında bir uyarı yayınladı. Amerikan sağlık
yetkilileri uyarıda "Bu ürünü zararlı olmadığı ya da herhangi bir hastalığın tedavisine fayda sağladığı
konusunda hiç bir araştırma görülmedi" diyor. Yetkililer ayrıca bu ilacı alanlarda baygınlık, kusma, ishal
ve vücudun aşırı susuz kalması gibi etkilerin olduğunu uyarılara eklemiştir.
3. EVDE DEZENFEKTE İÇİN ÜRETİLEN ÜRÜNLER
Virüsün yayılmasıyla birlikte eczane ve marketlerde dezenfektan jellerin bittiğine dair haberlerin yayılmasıyla 'Evde kendi dezenfektan jelinizi yapın' başlıklı tarifler sosyal medyada hızla yayılmaya başladı.
Bu tarif çoğu uzmana göre yüzey temizleme de etkili ancak insan cildi için tahriş edici bir özelliğe sahip.
Londra Hijyen ve Tropik Hastalıklar Fakültesi'nden Profesör Sally Bloomfield, evde etkili bir dezenfektanın yapılamayacağını, yüzeyleri temizlemek ve virüsten arınmak için satılan dezenfektanların yeterli
olduğunu söylüyor.
4. İÇİLEBİLİR GÜMÜŞ
ABD'de Evangelist televizyon şovmeni Jim Bakker'nin programına konuk olan biri koronavirüsün belli
çeşitlerini 12 saat içinde öldürdüğünü, fakat Covid-19 üzerinde denenmediğini itiraf etti. Koronavirüse
karşı etkili bir çare olabileceği iddiası Facebook üzerinden yaygın şekilde paylaşıldı. Geleneksek tıbba
eleştirisel bakan bir grup insan tarafından öne atılan iddia çokça itibar gördü. Koloidal gümüşü tavsiye
edenler bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve antiseptik olduğunu ileri sürdüler. Fakat Amerikan sağlık
yetkilileri, bu konuda hiçbir kanıt olmadığını söylüyor. Aksine hiçbir etkisi olmayan gümüş, ciltte mavileşme, böbreklerde hasar ve nöbet geçirme gibi ciddi etkileri olabilen bir metal.

5. 15 DAKİKADA BİR SU İÇMEK
Facebook da 'Japon doktora' atıfla, 15 dakikada bir su içmenin solunum yoluyla alınacak her türlü virüsün
vücuttan atılabileceği iddiası atıldı. Bu iletinin Arapça versiyonu 250 binden fazla kişi tarafından paylaşıldı. Yeterli su içmek ve vücudun sıvı ihtiyacını gidermek ne kadar sağlıklı bir alışkanlık olsa da Profesör
Sally Bloomfield, su içmenin faydalı olduğuna ama bu yöntemin bir kanıtının bulunmadığını dile getirdi.
6. SICAK YEMEK VE DONDURMA YEMEMEK
Virüsü öldüreceğine inanılan buna benzer birçok yöntem öneriliyor. Bunlar arasında sıcak su içmek,
sıcak duş almak ve saç kurutma makinesi kullanmak gibi birçok tavsiye var. Grip virüsünün yaz aylarında dış mekanlarda uzun süre yaşayamadığını biliyoruz fakat bunun koronavirüs için geçerli olup olmadığı henüz belli değil. Vücudunuzu ısıtmaya çalışmak ya da güneşte durmanın etkili bir yöntem olacağı
uzmanlar tarafından mümkün görülmüyor. Profesör Bloomfield, virüs bir kere bedeninize girdiğinde,
vücudunuzun virüsle savaşmasından başka yol bulunmadığını söylüyor. 60 derece sıcak suda yıkadığınız
havlularınız ve çamaşırlarınızdaki virüsler öldürülebilir. Bu etkili bir yöntemdir. Ama aynı şey vücudunuz ve cildiniz için geçerli değildir.

Atike Tuana KARAER
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SAĞLIK ÇALIŞANLARININ

KORONA İLE VERDİĞİ BÜYÜK MÜCADELE
Koronovirüsün Türkiye sınırlarına kadar
gelmesiyle beraber sivil halkın hayatları tamamen tıkanmış durumda. Ancak sivil hayatını
tıkamakla kalmayan korona, sağlık çalışanlarının hayatlarında da büyük bir kaos yaratmış
durumda. Bu kaosun ortasında kalmış sağlık
çalışanları, Türkiye’nin korona ile verdiği
savaştaki en önemli askerlerimiz oldular. Ancak
ne yazık ki işleri o kadar da kolay değil. Pek çok
sağlık çalışanları, işleri gereği hastanelerde
gece gündüz demeden nöbet tutmak zorundalar.
Bu nöbetler, genel olarak sadece koronavirüs
vakalarına müdahale etmek için tutulan nöbetlerdir. Sağlık personelleri, vakalar ile yakın
temasta bulunmak zorunda kaldıklarından şu
an için en risk altında olanlar grubunda yer
almaktan ne yazık ki kurtulamadılar ve bir de
bununla mücadele etmek zorunda kaldılar.
Personeller, karantina içerisinde görüşemedikleri aileleri ile online yöntem yoluyla iletişim
kurmaktadırlar. Sağlık çalışanlarının büyük bir
huzursuzluk içerisinde oldukları biliniyor. Bu
huzursuzluklarının en büyük nedeni ise, hasta-

lığı yakınlarına da bulaştırabilme korkusu.
Sağlık çalışanlarının içerisinde bulunduğu bu
tehlikeli oyun ne yazık ki sadece ülkemizde
oynanmıyor. Bütün dünyada sağlık çalışanları,
ülkemizdeki çalışanlarla aynı durumdalar. Bu
nedenle sağlık çalışanlarımız olayla nasıl mücadele edeceklerini bütün dünya ile aynı anda
öğreniyorlar. Bizim güvenliğimizi sağlayabilmek için korunma malzemeleriyle mesai yapan
sağlık çalışanlarının yüzlerinde oluşan yorgunluk izleri çok açık bir şekilde belli oluyor. Birkaç
sağlık çalışanı, hastanelerin en fazla acil servis
bölümlerinde tıkanmaların yaşandığını, hastaların hastaneye büyük bir panikle gelmeleri
sonucunun hastanede kargaşanın yaşandığını
belirtmişlerdir. Bu zor zamanlarda grip hastalığına yakalanan hastalar, virüse yakalandıklarını düşünerek hastaneleri boş yere işgal etmektedirler. Birçok sağlık personelinin de söylediğine göre, şu an poliklinik hizmetleri askıya alınmış durumda. Bu zor zamanlarda hem kendimiz
için hem de sağlık çalışanları için evde kalarak
kendimize dikkat etmeliyiz.

Mustafa SAVRAN

İletişim Tasarımı 1. Sınıf Öğrencisi

SOSYALSİZ HAYAT
27 Aralık 2019 tarihinde Çinin Wuhan kentinde ilk vakasına rastlanan korona virüsü, 1 Şubat 2020 itibariyle dünya da 11.374 kişide rastlamıştır. Bu sayının büyük çoğunluğu Çin de bulunmaktadır. Günümüzde
ise tüm dünya da onaylanan 1.360.039 hasta bulunmaktadır. Ülkemiz, 30.217 vaka ile en fazla hasta sayısına sahip 9. ülkedir.

TÜRKİYE DE COVID-19
Ülkemiz de alınan sıkı önlemler ve tedbirler sayesinde, komşu ülkeler ve Avrupa ülkelerine göre çok
daha geç bize ulaşmıştır fakat korona virüsü tüm korkuların ardından 11 Mart 2020 tarihinde Türkiye’de
de ortaya çıktı ve kişide virüsün çıkma nedeni Avrupa temaslı olması olduğu belirlendi. Sağlık Bakanı Dr.
Fahrettin Koca virüsün önüne geçebilmek için vatandaşlarımızın daha fazla test yaptırması gerektiğini
vurguladı. Günbegün artan sayı 27 günde 30 bine ulaştı.

ÜLKEMİZDE KORONA VİRÜSÜ İÇİN ALINAN ÖNLEMLER
İlk vakanın görülmesinden kısa bir süre sonra eğitim ve öğretime 3 hafta ara verildi. Daha sonradan
ilköğretim, ortaöğretim ve lise olacak şekilde 30 Nisan’a kadar uzatılıp, üniversiteler için ise bahar
dönemi tamamen uzaktan öğretim programına geçildi. Bir diğer önlem ise; yaşamını yitiren insanların
daha çok yaslılar olduğu için 65+ vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı getirilip, daha sonradan bu
yasak 60+ olarak değiştirildi. Genç vatandaşlarımızın süper taşıyıcı niteliğinde olması sonucunda 1 Ocak
2000 sonrası doğumlu olan kişilerinde sokağa çıkması yasaklandı.

DÜNYA DA EN FAZLA VAKAYA SAHİP 10 ÜLKE İSTATİSTİĞİ
KONUM
TÜM DÜNYADA
AMERKİA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
İSPANYA
İTALYA
ALMANYA
ÇİN
FRANSA
İRAN
BİRLEŞİK KRALLIK
TÜRKİYE

ONAYLANMIŞ HASTA SAYISI
1.360.039
367.776
140.510
132.547
103.375
81.740
74.390
62.589
51.608
30.217
Süleyman KIRAN
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''Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş''
Tüm dünyayı tehdit eden ve Ülkemizde de yaşanan Covid 19 Koronavirüs pandemisinde yurdumuzda ilk
teşhisi koyan ve Şifa dağıtmaya çalışırken, virüse yenik düşen değerli hekim, Bilim insanı; Prof. Dr.
Cemil Taşçıoğlu 1952- Rize doğumlu İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü ve Genel
Dahiliye Bilim Dalı’nda profesör olarak görev yapan Cemil Taşçıoğlu’nun farklı dergilerde yayımlanan
birçok makalesinin yanında Pratik Yaşam, İç Hastalıkları Vaka Derlemeleri ve Klinisyenin İç Hastalıkları
Rehberi isimli kitapları da bulunmakta. Eğitimini aldığı, yıllardır özveri ile hizmet verdiği 'evim' diye
tanımladığı İstanbul Çapa Tıp Fakültesi’nde yaşama veda etti. Düne kadar etkileşimde olanlar haricinde
adını bilmediğimiz. Daha da nicelerinden habersiz olduğumuz isimlerden birisi... Günlerdir onu tanıyan,
bir şekilde yolu kesişmiş insanların söylemleri ile tanımaya çalışıyorum. İnsanlığını mesleğine bu denli
iyi harmanlayan, bilgisini, görgüsünü en önemlisi vicdanını insanlara taşıyan nadir isimlerdenmiş. O
saatini her ne koşulda olursa olsun insana kurmuş. Vefatın ardından hep iyi konuşulmaya çalışılır bu kez
gerçek burada incelikli söylemler var, burada nezaket, burada yürek dolusu sevgi, saygı var. Burada acı
var... Cemil Hoca, yaşama üç evlat katmış ama onun yıllar yılı yetiştirdiği yüzlerce evladı olmuş ve birlikte yazdıkları hazine gibi bir öykü. İyilik nedir? Böylesine erdemli insanların göz önüne gelen yaşamları,
yaşattıkları ve eser niteliğinde bıraktıklarını görünce sorguluyorsunuz. Hem de belki de ötelenen bir
sürü disiplini. İyiliği mesela? Tolstoy ''Kendi mutluluğundan başka hedefi olmayan insan kötüdür''
demiş. Cemil hoca mesleğini, insanlığı hep kendi mutluluğunun önünde tutmuş. Hem de son gününe
değin… Şifa dağıttığı beyaz dünyasında kişiliğinin ipuçlarını veren renkleri ile gerçekten hoş bir sada o...
Toprağa saklandığı yerde mis kokulu bir çiçek olarak kâinatı süslemeye devam edecek. Ailesi ve sevenleri için teselli olacak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin ismi değiştirilerek Prof. Dr. Cemil
Taşçıoğlu Şehir Hastanesi adını aldı. Bu güzel insana minnet borcu olarak yapılan bu eylem ve Tüm
sağlık çalışanlarının önünde saygı ile eğiliyorum.
İyi ki varsınız…

Nefise SUCU
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“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi,
Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.”

Kanuni Sultan Süleyman
"Muhibbi"
( 1494 - 1566 )

