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 “Frenler Tutmuyor”  

Formula 1 2020 Türkiye Grand Prix’si, İstanbul’da pilotların görüş alanını kısıtlayan 

yağmurlu bir havada, kaygan bir zeminde gerçekleşti, aynı içinde bulunduğumuz 

belirsizlikler gibi. Yarışın son turunda Hamilton’un ekibine “frenler tutmuyor” 

dediğini duyduk, aynı dünyanın içinde bulunduğu, engel olamadığı durum gibi. Bir 

yandan pandemi, bir yandan zaten bir grup için zor olan ekonomik şartların daha 

da kötüye gitmesi, kayıplar, karantinalar, bunların neden olduğu endişe ve covid 

melankolisi melancovid, aynı zamanda, bilimin her saniye imkansız olduğunu 

düşündüğümüz sınırların ötesine geçmesini izliyoruz. 

 Pandemi  

Dünyada Vaka sayısı sürekli tırmanıyor. Bugüne kadar toplam vaka sayısı 60 

milyonu geçti, 1.4 milyon’dan fazla kişi yaşamını yitirdi. Pandeminin 1. dalgasının 

ilk tepe noktası Nisan’da idi, toplam vaka sayısı yaklaşık 3 milyon, vefat eden kişi 

sayısı 197.000 idi. 2. Dalganın şiddetli tırmanışını en kötü yaşayan ülkeler ABD, 

Hindistan, Brezilya. 

Türkiye’de günlük hasta sayısı 1. dalga tepe değeri 11 Nisan'da 5.138 hasta olarak 

gerçekleşmişti. Bu eşik aşıldı,  günlük vaka sayısı 7.381’e ulaştı.  

 

https://www.worldometers.info/coronavirus/ 

Sağlık Bakanlığı 25 Mart 2020 tarihinde belirlediği tedavi protokollerini 

Oseltamivir,Hidroksiklorokin, Favipravir, Lopinavir, ritonavir, Azitromisin gibi 

ilaçlarla sürdürüyor. https://datastudio.google.com/embed/reporting/d4dd0ecb-c165-4f60-b253-

944d4b3f4b06/page/qgR 

Genel gidişata bakarak günlük vaka ve vefat sayılarındaki artışın kısa vadede 

artmaya devam etmesi bekleniyor. Imperial College London, 23 Kasım haftası için 

yaptığı tahminlerde Türkiye’de de vefat sayılarındaki artışın süreceğini öngörüyor. 
https://mrc-ide.github.io/covid19-short-term-forecasts/#projections                      

 

 

 

Bülten  24.11.2020 

   25.11.2020 

🏁 Formula 1 Türkiye Grand 
Prix’si İstanbul’da gerçekleşti. 
Hava yağmurlu, zemin 
kaygandı. 
 
 
Pandemi’nin 2. Dalgası 

başladı ve birçok ülkede ilk 

dalganın tepe noktası 

geçilmiş durumda. Bu 

durumun kısa vadede devam 

etmesi bekleniyor.  

 

Normal şartlarda 10 yıl süren 

aşı geliştirme çalışmaları 

hızlandırıldı ve ilk aşı 

haberleri gelmeye başladı.  

 

Ekonomide “Benzeri olmayan 

bir yıl” yaşıyoruz, Uluslararası 

kurumlar 2021’de 

toparlanma öngörüyor. 
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 Aşı Çalışmaları 

 

 

https://www.nytimes.com/interactive/2020/science/coronavirus-vaccine-tracker.html 

2021’e bir aşı yetiştirmek için bilim insanları durmadan çalışıyor. Araştırmacılar, insanlar üzerinde yapılan klinik 

çalışmalarda 55 aşıyı test ediyor ve en az 87 klinik öncesi aşı, hayvanlarda aktif araştırma altında.  

 Genetik Aşılar  

Vücuda viral proteinler üretmek için haberci RNA'ya (mRNA) gönderilmesine dayanıyor. Aşı, başak olarak bilinen 

bir koronavirüs proteini oluşturmak için genetik talimatlar içeriyor. Aşı, hücrelere enjekte edildiğinde, başak 

proteinler üretmelerine neden oluyor ve bunlar daha sonra vücuda yayılarak bağışıklık sisteminde bir tepki 

uyandırıyorlar. Bazı bilim adamlarının bu konuda farklı görüşleri var, bunların insan vücudunda nerede değişiklik 

yapacağının bilinmediğini savunuyorlar.  

Bu kategoride çalışma yapan firmalardan Pfizer ve BioNTech, aşının %95 etkili olduğunu, Moderna, aşının %94.5 

etkili olduğunu açıkladı. Imperial College London, yılsonuna kadar aşının etkili olup olmadığını öğrenmeyi 

bekliyor.  

 Viral Vektör Aşılar 

Korona virüs genlerini taşımak üzere tasarlanmış virüsler içeren aşılar. 2 farklı şekilde hazırlanabiliyorlar. Bazıları 

hücrelere girerek onların viral proteinler yapmasına neden oluyor, diğerleri viral vektörler, yüzeylerinde 

koronavirüs proteinleri taşıyarak yavaşça çoğalıyorlar. Viral aşıların patojen genlerin sadece ufak bir bölümünü 

içerdiği için daha güvenli olduğunu düşünenler var. Bu kategoride çalışma yapan firmalardan CanSino Biologics’in 

aşısı Çin Ordusu tarafından aşıyı 25 Haziran'da bir yıl süreyle "özel olarak ihtiyaç duyulan ilaç" olarak onayladı. 

Ağustos ayından itibaren CanSino, birçok ülkede Faz 3 denemeleri yapmaya başladı. Oxford Üniversitesi'nin ilaç 

şirketi AstraZeneca ile geliştirdiği aşı adayının ilk verilere göre "%70 etkili" olduğu, doz ayarlamalarıyla “%90'a 

kadar etkili” olabileceği açıklandı. 

 

Aşının normalde 10 yıl süren gelişme süresinin pandemi nedeni le olması gerekenin çok altında bir sürede 

piyasaya sürülecek olması, şirketler tarafından bir gelir kaynağı olarak görüldüğü için fiyatı ve dağıtımının nasıl 

yapılacağı da bir soru işareti. Sağlık bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın açıklamalarına göre, Ocak ayından itibaren 

tedrici yıl içinde 25 milyona kadar aşı olabileceği yönünde görüşmeler var. Çin aşısı ile ilgili Aralık ve Ocak ayında 

en az 10ar milyon aşı alınabilir olacak. Türkiye’de ise 16 aşı çalışması devam ediyor. Bu çalışmalar ile ilgili olarak 

sağlık bakanı “İnsan Faz1 çalışmasını geçen bir aşımız var. Bu inaktif aşı ilk 44 kişiye yapılacaktı. Bu hafta itibarıyla 

44 kişi tamamlanacak. Bizim aşımızın devreye girmesi tahminimiz Nisan ayında olur" açıklamasını yaptı.  
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 Dünya Ekonomisi                                                                                                      "Benzeri Olmayan Bir Yıl"  

 

IMF 2020 Raporu’na göre küresel ekonomi koronavirüs salgınının etkisiyle derin bir durgunlukla karşı karşıya. 

Ekonomik durgunluk, işsizlik, iklim değişikliği, teknoloji ve otomasyon, dijital para birimlerinin yükselişi, artan 

eşitsizlik ve borçla dünyanın her yerinden insanın hayatında derin değişiklikler oluyor. Bu duruma hükümetler 

yaklaşık 20 trilyon dolarlık bir destekle çare bulmaya çalıştılar. Ancak dünyanın büyük bir kısmı borçlu, özellikle 

düşük gelirli bu ülkelerin yüzde 50'si yüksek borç sıkıntısı riski altında. DTÖ şu anda 2020 için dünya emtia ticareti 

hacminde% 9,2'lik bir düşüş, ardından 2021'de% 7,2'lik bir artış öngörüyor. Dünya ticareti içinde küçük ve orta 

ölçekli işletmelerin %40’ının finansman sorunu var. Amazon gibi dev şirketlerin dünya ticaretinde giderek 

büyürken ( en son 4 trilyon dolar değerindeki eczane pazarına girdi) küçük işletmeler yok olmaya devam ediyor. 

Özellikle gelişen ülkelerde bu ciddi bir istihdam sorunu teşkil ediyor. 

Uluslararası kuruluşlar genel olarak Dünya ekonomisi için 2020 yılını ortalama %4.5 daralma ile tamamlanmasını, 

2021 yılında da ortalama %4.8 büyüme öngörüyor. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Büyüme Tahminleri %

IMF 2019 2020 2021 DB 2019 2020 2021 OECD 2019 2020 2021

DÜNYA 2,8 -4 5,2 DÜNYA 2,4 -5,2 4,2 DÜNYA 2,6 -4,5 5

TÜRKİYE* 0,9 -5 5 TÜRKİYE 0,9 -3,8 5 TÜRKİYE 0,9 -2,9 3,9

GELİŞEN 3,7 -3,3 6 AVRUPA 1,2 -9,1 4,5 ÇİN 6,1 1,8 8

AVRUPA 1,3 -8,3 5,2 ABD 2,3 -6,1 4 AVRUPA 1,3 -7,9 5,1

ABD 1,7 -5,8 3,9 GELİŞEN 3,5 -2,5 4,6 ABD 2,2 -3,8 4

ÇİN 6,1 1,9 8,2 ÇİN 6,1 1 6,9 * IMF 2025 Türkiye Büyüme Tahmini : %3.5
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