
 
 
Akdeniz Üniversitesi 

Dumlupınar Bulvarı 

07058 Kampus 
Antalya/TÜRKİYE  

 

 
 

Akdeniz Üniversitesi  
Sağlık Bilimleri Fakültesi 

Gerontoloji Bölümü  

 

97 Yıl 
Prof. Dr. phil. habil. İsmail Tufan 

 

Bugün 29 Ekim; Cumhuriyetin ilan edildiği gün dünyaya gelen Cumhuriyet Çocukları 

birer birer aramızdan ayrıldı veya ayrılmak üzereler. Bugün onlara da şükranlarımızı 

sunmalıyız. Onların babası, anası, dedesi, ninesi; bu topraklardan düşmanı kovdu. Birçoğu 

öksüz büyüdü; kendisine miras kalan İstiklal Madalyası’nı hayatları boyunca gururla 

taşıdılar.    

Anıtkabir’i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defterine şunları yazdı: 

“Aziz Atatürk; Cumhuriyetimizin 97'inci yıl dönümüne kavuşmanın mutluluğunu yaşadığımız 

bu özel günde bir kez daha huzurunuzdayız. Zat-ı âlinizi ve Kurtuluş Savaşımızın tüm 

kahramanlarını, milletimizin istiklali ve istikbali uğrunda gözlerini kırpmadan şahadete koşan 

aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bize emanetiniz 

olan Cumhuriyeti ileriye taşımak, hedefleri ve hayalleriyle buluşturmak için var gücümüzle 

çalışıyoruz. Türkiye bugün demokrasiden özgürlüklere, savunmadan ekonomiye, sağlıktan dış 

politikaya kadar her alanda başarıdan başarıya koşmaktadır. Ülkemizin önünü kesmeye 

yönelik içeriden ve dışarıdan gelen saldırılar mücadele azmimizi güçlendirmekte, 

kararlılığımızı daha da artırmaktadır. Zaferlerle dolu şanlı mazimizden cesaret alarak birlik, 

beraberlik ve kardeşlik içinde ortak geleceğimize doğru yürümeye devam edeceğiz. Ruhun şad 

olsun.”1 

Bugün dünya her zamanki gibi karışık. Corona virüs salgını dünyayı kasıp kavurmaya 

devam ediyor. Alman medyasını izliyorum. Burada sizlere izlenimleri aktarmak istiyorum. 

Sadece Türkiye’de corona virüsten ölenlerin sayısı 10.000’ni aştı. Almanya, corona salgını 

sebebiyle, Türkiye’ye seyahat yasağı getirdi. Şimdiye kadar Antalya, İzmir, Aydın gibi 

illere seyahate izin veriliyordu. Alman Hükümeti, Türkiye ile ilişkili kararının sebebini 

Türkiye’de corona virüs vakalarının DSÖ’nün kriterlerine uygun olarak bildirilmemesi olarak 

gösterdi. Türkiye’nin “hastalık belirtisi görülen vakaları” bildirdiğini, oysa hastalık belirtisi 

görülsün-görülmesin “pozitif testlerin” bildirilmesinin gerekli olduğunu vurguladı.   

Alman Hükümeti corona vaka sayılarındaki artış sebebiyle önlemleri hemen devreye soktu. 

Başbakan Merkel, önlemlerin zaruri olduğuna dikkat çekerek, herkesin uyması gerektiğini, 

haftada iki misli artış gösteren corona vakalarıyla ancak bu şekilde başa çıkılabileceğini 

vurguladı. Fakat önlemlerden herkes memnun değil. Özellikle küçük işletmeler zor durumda. 

Lokanta, kafeterya ve eğlence yerleri gibi mekânların corona virüsten korunmak amacıyla 

yaptıkları yatırımlardan dolayı borçlandıklarını, yeni önlem kararlarıyla birlikte borç batağına 

saplandıkları belirtiliyor ve hükümet sert şekilde eleştiriliyor. Birkaç gün önce corona virüs 

 
1https://www.sabah.com.tr/galeri/turkiye/devletin-zirvesi-ziyaret-etti-iste-anitkabirden-kareler/2 
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istatistiklerini açıklayan Robert Koch Enstitüsü (RKI) binasına kimliği belirsiz kişi veya 

kişiler bir saldırı yaparak, enstitünün binasına hasar verdi.  

Yurtdışında en çok vatandaşımızın yaşadığı AB ülkesi Almanya’da şu önlemler devreye 

girdi: Aile, akraba ve arkadaş ziyaretleri dâhil, zorunlu değilse seyahate çıkmak yasaklandı. 

Okullar ve çocuk yuvaları açık kalacak. İkamet bölgesi dışında turistik ziyaretlere de yasak 

konuldu. Oteller, sadece iş seyahati yapanlar için açık. Eğlence ve partilerde kişi sayısı 10'u 

aşamayacak, sadece iki ev halkı bir araya gelebilecek. İnsanlar arası ilişki asgariye indirilecek.  

Her türlü toplantı, eğlence, düğün; özel alanda yapılacak olsa bile yasaklandı ve denetim 

sıklaştırıldı. Yüzme havuzları kapalı kalacak. Grup sporları ve antrenmanlar yasaklandı. 

Bireysel spora yasak getirilmedi. Profesyonel futbol ya da diğer spor dalları seyircisiz olarak 

faaliyete devam edecek. Vücut bakım merkezleri, fitness salonları, kozmetik ve masaj 

salonları kapalı kalacak. Şifa amaçlı terapiler serbest. Kuaförler, katı hijyen kurallarına uyma 

koşuluyla açık kalabilecek. Restoran, bar, kafeterya, diskotek ve meyhaneler kapalı kalacak. 

Evlere servis serbest. Kültür, sanat ve boş zamanları değerlendirme aktiviteleri yasaklandı. 

Tiyatro, opera, konser salonları, fuarlar, sinemalar, oyun salonları, bahis büroları kapalı 

kalacak.  Seks amaçlı evler ve saunalar hizmet vermeyecek. İbadethaneler ile ilgili henüz 

karar yok. Kilise ve camiler açık kalabilecek. Ama hijyen, mesafe ve maske kuralları devam 

edecek. Alışveriş yerleri açık tutulacak. Her 10 metrekareye bir müşteri düşecek şekilde bir 

düzenleme öngörüldü. Corona nedeniyle gelir kaybına uğrayan ve finansal zorluğa düşen 

işyerlerine, işletmelere bir ay destek verilecek. Gerek görülürse bu süre uzatılacak. Destek 

paketinin 10 milyar Euro olduğu açıklandı. Polis de önlemleri sıklaştırdı. Kurallara uyulması 

için ani ve sık denetim yapmaya başladı.  

Ülkemizde Vatandaşlarımızın devletimizin almış olduğu önlemlere ve kararlara mutlaka 

uyması gerekir. Kaderimde varsa, olur diyenler, artık kendilerine çeki düzen 

vermelidirler... 

 

 

 


