
6 Aralık 1941 Cumartesi

14:00 Amerikan Donanması Kripto departmanının bir çalışanı, Hawaii, Oahu Adası'ndaki ABD Pasifik Filosunun 

üssü Pearl Harbour'daki gemi hareketleri hakkında ayrıntılar isteyen gizli bir Japon diplomatik mesajını yakaladı. 

Durumu yöneticisine bildirdi ama pazartesi bakarız cevabını aldı. Japon donanması iki savaş gemisi, dokuz muhrip, 

üç kruvazör ve toplam 360 savaşçı ve bombardıman uçağı taşıyan altı uçak gemisi ile yola çıkmıştı.

2004

Pasteur Enstitüsü 2003’teki SARS-Cov1, henüz insan üzerinde denenmemiş aşı için 2004 yılında buluş 

beyanı yaptı. Ancak salgın sürmediği için veya ekonomik ölçekte üretim için yeterli talep olmadığı için  

aşı çalışmaları tamamlanmadı. Bu çalışma tamamlanmış olsaydı yeni Cov için aşı süresi 12-18 aydan çok 

daha kısa olacaktı. 

31 Aralık 2019

Çin’in Wuhan kentinden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)‘nün ülke ofisine, sebebi bilinmeyen bir zatürre vakası 

bilgisi raporlandı.

7 Aralık 1941 Pazar 

07:02

Pearl Harbour Amerikan radar istasyonundaki er,  ekranda gittikçe büyüyen bir leke gördü. Bu ancak çok sayıda 

uçak olabilirdi. Durumu hemen bildirdi.

4 Ocak 2020

DSÖ ülke ofisi, bölge ofisi ve merkezde 

değerlendirdikten sonra durumu 4 Ocak’ta duyurdu.

5 Ocak 2020

DSÖ, risk değerlendirmesini ve tavsiyesini yayınladı.

Grip ve şiddetli akut solunum yolu enfeksiyonları  protokolünün geçerli olduğunu, seyahat edenler için 

herhangi bir özel önlem ve Çin’e seyahat veya ticaret kısıtlaması önermedi.

7 Aralık 1941 Pazar 

7:20

Radar istasyonundaki teğmen, endişeye gerek yok onlar ana karadan havalanan bir düzine  B17dir diye  cevap verdi. 

Ama er, kendilerine doğru yaklaşmakta olan en az 50 uçak olduğunu düşünüyordu.

7 Ocak 2020

Çinli yetkililer söz konusu virüsün zatürreye neden olan bir virüs olmayıp, yeni bir virüs çeşidi olduğunu 

resmen açıkladı.

7 Aralık 1941 Pazar 

7:48

Pearl Harbour’un kuzey batısındaki bir hava istasyonunun komutanı ve oğlu yaklaşmakta olan uçakların sesini 

duyunca cama doğru gittiler. Çocuk:»Baba bak kanatlarda kırmızı daireler var!»

https://www.dailymail.co.uk/news/article-3972888/The-Harbour-Hell-extraordinary-minute-minute-stories-horror-
courage-incompetence-Pearl-Harbour-attack-75-years-ago.html
https://www.who.int/csr/don/05-january-2020-pneumonia-of-unkown-cause-china/en/
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https://www.amerikaninsesi.com/a/kronoloji-dunya-2020ye-corona-virusuyle-girdi/5314885.html

7 Aralık 1941 Pazar 

07.49

Japon hava saldırısı komutanı torpidoların yüklenmesi emrini verdi Japon saldırı filosuna «sürpriz gerçekleşti mesajı» 

gönderildi. Bunlar olup biterken Churchill, Japonya’nın uzak doğuda İngiliz topraklarına saldıracağından, Amerika’nın 

onu Almanya ve Japonya karşısında yalnız bırakacağından endişe ediyordu.

7:55

Nevada ve Arizona savaş gemilerinde bayrak töreni hazırlıkları yapılıyordu. Bir gürültü duydular.

11 Ocak 2020

Hastalık yüzünden gerçekleşen ilk ölüm haberi geldi. 27 Aralık günü Wuhan’daki bir hastaneye kaldırılan 61 

yaşındaki bir Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı hayatını kaybetti.

7 Aralık 1941 Pazar 

7:56

Hava saldırısı başladı.

12 Ocak 2020

Çin, spesifik teşhis kitleri geliştirdikçe diğer ülkeler için çok önemli olacak yeni virüsün genetik dizilimini 

paylaştı.

7 Aralık 1941 Pazar 

8:04

Dakikalar içinde üste bulunan 70 uçağın 33’ü vuruldu. Arizona savaş gemisine isabet eden bir zırh delici bomba ile 

ortadan ikiye ayrıldı ve mürettebatından 1.000 kişi hayatını kaybetti.

8:50

Roosevelt’e durum bildirildi. Churchill de durumdan haberdar oldu: »Japonya’ya savaş ilan edeceğiz!» dedi. 

13 Ocak-29 Şubat

Çin dışında ilk vakalar görülmeye başladı. Tayland ve Japonya da birer Corona virüsü vakası açıkladı. Her iki 

kişinin de yakın zamanda Çin’in Wuhan kentini ziyaret ettiği belirtildi. 

İtalya’da salgının merkezi olacak  Bergamo’da ilk vaka acil servise  başvurdu, zatürre tanısı kondu.

DSÖ  küresel acil durum ilan etti. Çin’de virüs 31 bölgeye yayıldı, 9.692 vaka, 213 ölüm gerçekleşti.31 

Ocak’a kadar Hindistan, Filipinler, Rusya, İspanya, İsveç ve İngiltere de virüs görüldü.

Avustralya, Kanada, Almanya, Japonya, Singapur, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Vietnam’dan yeni vaka 

haberleri gelmeye başladı.

Wuhan kentinden tahliye edilen 32’si Türk 42 kişiyi taşıyan askeri uçak da Ankara’ya gitti. Yolcular, 

karantina altına alındı.

DSÖ yeni tip corona virüsünün adını “Covid-19” olarak belirledi. 

Aynı gün Çin’de ölü sayısı 1000’i aştı.İran 2 kişiye virüsün bulaştığını ve hayatlarını kaybettiklerini açıkladı. 

20 ve 21 Şubat’ta Güney Kore’den ilk ölüm haberi geldi, vaka sayısı tırmanışa geçerek 204’e ulaştı. İsrail ilk 

vakasını açıkladı, İtalya’nın kuzeydoğusunda da vaka sayısı 6’ya çıktı. Şubat sonunda küresel çapta can 

kaybı 2.977’e, vaka sayısı 84.615’e ulaştı. Covid-19, Norveç, Romanya, Gürcistan, Pakistan, Makedonya ve 

Brezilya’ya yayıldı.

11 Mart

126.214 vaka ve 4.628 kayıpın ardından DSÖ, salgını «Pandemi» kategorisine aldı.

Türkiye’de ilk vaka tespit edildi.
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7 Aralık 1941 Pazar 

9:30

Churchill Roosevelt’i aradı, Roosevelt: «Haberler doğru, artık aynı gemideyiz».

27 Mart 2020

Dünya’da 538.000 kişiye tanı kondu.24.200 kişi hayatlarını kaybetti,124.500 kişi iyileşti.

Çin’de durum kontrol altına alındı, İtalya’da 8.215 ,İspanya’da 4.365, Çin’de 3.287 kişi hayatını 

kaybetti. Vaka sayısının hızla arttığı ABD’de 26 Mart’ta 17.224 yeni tanı kondu. Dünya’da tanı sayısının 

2 katına çıkma süresi 7 gün, İspanya, Almanya, Fransa, İngiltere’de 5 gün, ABD, Türkiye ve Portekiz’de 

4 gün içinde oldu. Aşağıda ülke bazında bu gelişimi görebilirsiniz.
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Hastalığın yayılımını yavaşlatmak ve 

sağlık sisteminin müdahale edebilmesi 

için DSÖ hijyen, sosyal izolasyon ve en 

çok da test yapılmasını öneriyor. 

Yandaki grafikte  ülkelerin çeşitli 

tarihlerdeki test sayılarını 

görebilirsiniz. Türkiye’de 26.03 itibari 

ile  yapılan toplam test sayısı 40.290. 

Hastalığın ne kadar yayıldığını tespit 

etmek, önlem almak ve  evde kalma 

süresinin ne kadar devam edeceğini 

bilmek, kontrol altına almak için test 

sıklığı ve yayılımı (G.Kore ve  Çin 

örneğinde gördüğümüz gibi), en kritik 

başarı faktörü.
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Covid-19 tedavisinde diğer kritik konular, erişkin yoğun bakım 

yatak sayısı, solunum cihazı, ve bu cihazları kullanabilecek 

yetkinlikte sağlık personeli kapasitesi. Almanya, İtalya, ABD, 

İngiltere hükümetleri, yerli otomotiv sanayiinden solunum 

cihazları üretmelerini talep etti. Türkiye’de de uzun vadede bu 

ihtiyacı karşılamak üzere Bilkent Cyberpark girişimi Biosys ve 

cihazların üretim sürecinde teknik altyapısını açan Arçelik 

desteği ile solunum cihazı üretecek.

01.01.2020 itibari ile Türkiye’de hekim, hemşire ve yoğun bakım 

yatak kapasitesi sayıları yandaki gibidir. 
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SAĞLIK 

BAKANLIĞI ÜNİVERSİTE

ÖZEL 

SEKTÖR

101.116 33.599 29.879

TÜRKİYE

OECD

TÜRKİYE

OECD

341,3

HEMŞİRE BAŞINA NÜFUS

431,2

102

25.466

YOĞUN BAKIM YATAK KAPASİTESİ

HEKİM SAYISI

HEMŞİRE SAYISI

164.594

198.465

HEKİM BAŞINA NÜFUS

498,2

https://www2.tbmm.gov.tr/d27/7/7-22769sgc.pdf

http://nrg.cs.ucl.ac.uk/mjh/covid19/

8-11 Aralık 1941

Roosevelt’in  Kongre’de «Rezalet Günü» (The Infamy Speech) konuşmasının ardından , ABD , Japonya’ya savaş 

ilan etti. Almanya ve İtalya, Amerika’ya savaş ilan ettiler.

Zayiat

Pearl Harbour Saldırısı başladıktan 90 dakika sonra bitti. Amerikalılar, 2.403 kişi, 18 gemi,188  uçak 

kaybetti. Japonlar, 64 kişi, 29 uçak ve 5 denizaltı kaybetti. 

Uzun dönem etkileri

Pearl Harbour baskınının, hepimizin bildiği, tarihi değiştiren etkileri olmuştur.

Pandeminin ilk sinyalleri 2019 Aralık sonunda gelmişti, biraz endişelendik ama kimse radarda 

görünen lekenin bu raddeye geleceğine ihtimal vermemişti, tıpkı Pearl Harbour’da olduğu gibi bir 

baskın oldu. Bu durumun pek çok alanda tarihi değiştirecek etkileri olacak. Son birkaç günde sadece 

Amerika’da  3 milyon kişi işsizlik maaşına başvurdu.

Pearl Harbour Speech https://en.wikipedia.org/wiki/File:Roosevelt_Pearl_Harbor.ogg

Bir önceki Covid-19 bültenimizde 

de paylaştığımız, network 

sistemleri ve robotik profesörü 

Mark Handley’in yaptığı 26 .03 

tarihli çalışmada Türkiye, 

İtalya’nın 28 gün gerisinde 

görünüyor.

https://www2.tbmm.gov.tr/d27/7/7-22769sgc.pdf
http://nrg.cs.ucl.ac.uk/mjh/covid19/
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Roosevelt_Pearl_Harbor.ogg


OECD Mart başında ekonomik öngörülerini gözden geçirdiğini açıkladı. Dünya için 2020 büyüme 

beklentisi  % 2.4, Türkiye için %2.7. 2021’de ise Dünya ve Türkiye için %3.3.

Prof. Nouriel Roubini’ye göre ise durum biraz daha farklı.2007,2009 finansal krizinden daha büyük bir 

durgunluk, ya da diğer senaryo 1930lardaki gibi  bir buhran bizi bekliyor olabilir. İçinde bulunduğumuz 

durumu « ekonominin serbest düşüşü» olarak yorumluyor. 

- Küresel finans krizinin oluşması 3 yıl almıştı. Covid-19’un piyasaları çökertmesi 3 hafta sürdü.

- Daha önce Dünyanın bir bölgesinde ekonomi daralıyorsa diğer bölgelerde bu dengeleniyordu, içinde 

bulunduğumuz şok , daha önce yaşanmamış ani sonuçlar doğurdu. Ekonomik durgunluğun derin bir 

buhrana dönüşmesi bazı gelişmelere bağlı:

-Sağlık sisteminin yeterliliğinin sağlanması için yaygın test ve zorunlu karantinalarla, 

şu anda bir çok ülkede benimsenmiş olan «Hafifletme» değil «Bastırma» stratejisinin 

uygulanması

-12-18 ay içinde aşı bulunması ile bir çok bilim insanının öngördüğü gibi virüs 

mütasyona uğrayarak Kasım veya Aralık aylarında geri döndüğünde etkisinin 

azaltılması için hazırlıklı olunması.

-İnsanların yaşamlarını sürdürmesine yardım edecek hızlı ve kapsamlı ekonomik 

desteğin devam etmesi, ancak bunu ancak uzun vadede sürdürmek mümkün 

olmayabilir. 

-Sadece talep değil aynı zamanda arz krizi de yaşanmakta olduğu için tüm 

küresel ekonominin tedarik zincirinin bozulması söz konusu. Bu sebeple her ülke için 

bir çok ürün güvenlik meselesi haline gelecek. Küreselleşme tersine dönebilir. Fiyatlar 

artacağı için durgunlukla birlikte stagflasyona sebep olabilir.

-Bu şoktan önce de ekonomi dünyanın bir çok bölgesinde hassas bir durumdaydı, 

jeopolitik tansiyon yüksekti. Covid-19 kontrol altına alınsa bile ABD ve Çin arasında 

ticaret, teknoloji, vs. bir çok konuda bir soğuk savaşın tırmandığına ve büyük 

değişimlere tanık olabiliriz.

İletişim

Şansel Eroğlu 

research@consulta.com.tr
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