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KAPAK

Medeniyet mimarlarımızdan Farabî, ideal 
devlete dair görüşlerini “insan vücudu” 

benzetmesi ile açıklar. Farabî’ye göre mükem-
mel bir devlet, tek bir vücut gibi bir birlik ve bü-
tünlük oluşturmalıdır. Doğada insan vücudun-
daki bir organın hastalığı nasıl diğer organlarca 
hissediliyorsa, devlette de aynı şekilde bir fer-
din hastalığı ya da rahatsızlığı tüm devlette 
hissedilmelidir. 

Birlikte uyum içinde çalışan, kötülükleri orta-
dan kaldırıp iyilikleri kazanmak üzere iş birliği 
yapabilen, ideal toplumu meydana getirmeyi 
hedefleyen Farabî’nin kullandığı bu metafor, 
bir erdem medeniyetinin varisleri olduğumu-
zu hatırlatırken diğer yandan bugün içerisinde 
bulunduğumuz COVID-19 pandemisinin etkile-
rini anlatmada da veciz bir ifadedir. İlk olarak 
Çin’in Vuhan eyaletinde başlayıp kısa sürede 
tüm dünyaya yayılan salgın, küresel dünyanın 
bütün organlarına çeşitli derecelerde nüfuz 
ederek zarar vermiştir. Bilim ve teknolojide ge-
linen noktaya rağmen, tarih boyunca görülen 
bütün salgınlarda olduğu gibi kitlesel ölüm-
lerle beraber insan yaşamının pek çok yönünü 
etkilemekte; iktisadi ve sosyal sonuçlarıyla 
küresel bir sorun olarak insanlığın karşısında 
durmaktadır.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz de COVID-19 
pandemisinin gölgesinde, insanoğlunun son 
yüzyıllarda uğraştığı belki de en büyük proble-
me çözümler aramakla meşguldür. Devletimiz, 
söz konusu pandemi döneminde vatandaşla-
rımıza sunulan modern sağlık hizmetleri ve 
kitlesel salgınların önlenmesi amacıyla aldığı 
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koruyucu önlemlerle tüm dünya devletleri 
için bir model olmuştur. Zira böylesine zorlu 
bir süreçte salgınla mücadelede dünyanın en 
güçlü devletlerinde dahi kırılmalar yaşanmış, 
sağlık sistemleri ve kriz yönetimleri sorgu-
lanır hâle gelmiştir. Hem içeride hem de dı-
şarıda, başka ülkelere uzanan bir yardım eli 
konumundaki ülkemiz; kişisel hijyen ve çevre 
temizliğinin öneminin tüm dünyaca bir kere 
daha anlaşıldığı bu süreçte kültürel birikimi-
mizin de etkisiyle salgının henüz ilk günlerin-
de gerekli tüm tedbirleri almıştır. 

Farabî’nin ifade ettiği “toplumsal bütünleş-
me” salgınla mücadelede de hayati önem 
taşımaktadır. Toplumun sağlık bilgisi seviye-

sini ve edinilen bilginin gündelik davranışlara 
aktarılma derecesini artırmaya yönelik plan-
lamaların, tedbirlerin hayat bulması; toplu-
mun bu yönde bilinçlendirilip dönüştürülmesi 
gerekmektedir. Bu kapsamda Valiliğimiz ve 
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz; salgınının 
görüldüğü andan itibaren toplum sağlığı ve 
kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yö-
netme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi ko-
ruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma 
amacıyla birtakım kararlar almış ve hayata 
geçirilmesinde yüksek hassasiyet göstermiş-
tir. 22 Mart 2020 tarihinden itibaren Vefa Sos-
yal Destek Gruplarımız büyük bir özveriyle 
çalışmalarına devam etmekte; 65 yaş ve üzeri 
ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları-
mızın ilettiği talepleri yerine getirmektedir. 

Kontrollü sosyal hayat döneminde temel 
prensipler olan temizlik, maske ve mesafe 
kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam 
alanları için belirlenen tedbirlere uyulması 
salgınla mücadelenin başarısı açısından bü-
yük önem arz etmektedir. Sağlık Bakanlığı 
Salgın Çalışma ve Yönetim Rehberi doğrultu-
sunda rehberliğe ve bilinçlendirmeye ağırlık 
vererek denetim faaliyetlerimiz, en üst düzey-
de sürdürülmektedir. 

Koronavirüs salgını ile mücadele amacıyla 
yürütülen denetim faaliyetlerinin tek elden 
yönetimi, her türlü şikâyet ve ihbarın yapı-
labileceği çağrı sisteminin kurulması, dene-
tim faaliyetlerine dair merkezî veri tabanının 
oluşturulması, yetkilendirilmiş uzman dene-
tim ekiplerinin kurulmasına yönelik “İl Salgın 
Denetim Merkezi” oluşturulması İçişleri Ba-
kanlığımızca sağlanmış; bu şekilde salgınla 
mücadelede daha etkili yöntem ve teknikler 
geliştirilmiştir. Bu kapsamda Sağlık Bakanlı-
ğının “Hayat Eve Sığar (HES)”, “Güvenli Alan” 
ve “Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi 
(FİTAS)” ile gerekli entegrasyonları sağla-
yacak bir merkezi yazılım olan İSDEM Uygu-
laması yine İçişleri Bakanlığımız tarafından  
hazırlanmıştır. 

Devletimiz, söz konusu 
pandemi döneminde 
vatandaşlarımıza sunulan 
modern sağlık hizmetleri 
ve kitlesel salgınların 
önlenmesi amacıyla aldığı 
koruyucu önlemlerle tüm 
dünya devletleri için bir 
model olmuştur.



28 ETO DERGİ

Va l i l i ğ i m i z c e 
17 Ağustos 2020’de 
kurulan İl Salgın De-
netim Merkezimizde 
İSDEM uygulaması 
kullanılmaktadır. Mer-
kezimize yaklaşık altı 
aylık bir süreçte 2347 
HES ihbarı, 1505 adet 112 
ihbarı olmak üzere toplamda 3852 ihbar ya-
pılmıştır. Yapılan bu ihbarların 3840’ı sonuç-
landırılmıştır. Buna göre ilimizin ihbar denetim 
yüzdesi %99.69’dur. Denetim faaliyetlerinin 
etkinliğinin ve görünürlüğünün en üst seviyede 
tutulduğu bir çalışma takvimini disiplinle uy-
gulamamızda büyük özveriyle çalışan ekibimiz 
kadar duyarlı vatandaşlarımızın rolü büyüktür. 
Onlardan gelen talep ve önerileri dikkate alıyor 
ve çalışmalarımıza katıyoruz.

Salgına karşı mücadelenin başarısında devle-
timizin sağlık sisteminin, alınan koruyucu ted-
birlerin etkisi kadar kamuoyunda ortak bir akıl 
ve sorumluluk bilincinin oluşturulması bu pan-
demi ile birlikte bir kez daha önem kazanmıştır. 
Tarihte görülen salgınlarda olduğu gibi bir pa-
nik duygusuyla bilinçsizce yahut kasıtlı olarak 
oluşturulan asılsız söylemler, toplum üzerinde 
salgının kendisinden daha çok tahribata ne-
den olabilmekte; sosyolojik ve psikolojik olarak 
olumsuz etkiler bırakabilmektedir. Bu noktada 
vatandaşların doğru bilgiye ulaşmasında kamu 
spotları, bildiriler, duyurular, afişler bilhassa 
yoğun kullanıcıların bulunduğu sosyal medya 
platformlarında sıklıkla paylaşılmaktadır. 

Aşılama sürecine girdiğimiz bu dönemde reha-
vete kapılmadan koruyucu tedbirlere uymak 
şüphesiz salgının seyrini belirleyecektir. İnanı-
yorum ki insanlık geçmişte olduğu gibi bu salgı-
nın da üstesinden gelecektir. Ancak bu yaşadık-
larımızdan edindiğimiz tecrübelerimiz de bize 
gösteriyor ki gelecek nesillerin, pandemilerle 
mücadeleye uyumlu olacak şekilde inşa edil-
meleri konusuna daha çok eğilmeliyiz. Bu ba-
kımdan gözümüzün nuru çocuklarımızın gele-
ceklerini planlarken onların hem bireysel hem 
de toplumsal sorumluluklarına dair farkındalık 

geliştirme-
leri için bu 

süreçte edin-
diğimiz tecrübeler 

ışığında yeni yöntemler keşfetmeli-
yiz. Tıpkı Farabî’nin belirttiği gibi bir vücu-

dun birer uzvu olmalı, sosyal sorumluluk bilinci 
içinde yaşamayı ve yaşatmayı ilke edinmelidir-
ler, zira mirası oldukları kültür ve değerler de 
esasen bunu gerektirmektedir. 

Sosyal sorumluluk bilinci içinde yaşamayı ve 
yaşatmayı ilke edinmelerinde çocuklarımıza 
ufuk çizen projeleri hayata geçirmek; bizi en çok 
heyecanlandıran çalışmalardır. Mesela bu dö-
nemde ortaya çıkan maske ve karantina atıkları 
ile atık sulardan kaynaklanabilecek enfeksiyon 
risklerine karşı yürütmeye devam ettiğimiz “Sı-
fır Atık Projesi” bunlardan biridir. 

Cumhurbaşkanımızın eşi Saygıdeğer Hanıme-
fendi Sayın Emine ERDOĞAN himayelerinde 
2018 yılı itibarıyla ilimizde uygulanmaya başla-
nılan “Sıfır Atık Projesi” çok kısa sürede toplu-
mun her kesiminde benimsenmiştir. Bu anlam-
da Eskişehir, ülkemizde projenin en etkin şekilde 
uygulandığı iller arasında yer almaktadır. 

Sıfır Atık Projesi, yalnızca bir “atık toplama” pro-
jesi değildir. Temelde israfın önlenmesi, günlük 

Sosyal sorumluluk 
bilinci içinde yaşamayı 
ve yaşatmayı ilke 
edinmelerinde 
çocuklarımıza ufuk çizen 
projeleri hayata geçirmek; 
bizi en çok heyecanlandıran 
çalışmalardır.
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hayatımızın bir parçası olan geri dönüştürülebi-
lir atıkların henüz kaynağındayken ayrıştırılarak 
ekonomiye kazandırılması, tehlikeli olarak nite-
lendirilen atıkların ise en modern yöntemlerle 
toplanarak çevreye ve insana zarar vermeyen 
yöntemlerle bertaraf edilmesini de kapsamak-
tadır. Ayrıca enerjinin, suyun, ham maddelerin 
ve kısacası doğal kaynakların tasarruflu bir şe-
kilde kullanılarak gelecek nesillerin de bu kay-
naklardan faydalanmasını temin eden bir bakış 
açısına sahiptir. 

Yaşanan pandemi süreci bizlere, atıkların kay-
nağında doğru ayrıştırılarak ve geri kazanılarak 
hem miktarlarının azaltılmasının hem de ekono-
miye kazandırılmasının ne derece önemli oldu-
ğunu göstermiştir. Böylece atık sahalarına daha 
az atığın gitmesi sağlanarak bu gibi yerlerden 
kaynaklanabilecek sağlık risklerinin de önüne 
geçilmiştir. Sağlık risklerinin önüne geçmek, hij-
yen şartlarının geliştirilmesi, pandemiyle müca-
delede öneminin yanı sıra her şeyden önce bizim 
ahlaki, sosyal ve çevresel yükümlülüğümüzdür. 

Sosyal devlet olmanın ne demek olduğunu tüm 
dünyaya her alanda gösteren devletimizin 2023 
hedeflerinde temel kamu hizmetlerine erişim-
lerinin artırılması yer almaktadır. Bu hedefler 
doğrultusunda Eskişehir Valiliğimizce gerekli 
çalışmalar yapılmakta; koruma, bakım ve reha-

bilitasyon hizmetlerinin yanı sıra sosyal yardım 
hizmetleriyle koruyucu ve önleyici hizmetler 
gibi birçok alanda faaliyetler yürütülmektedir. 
Hoca Ahmed Yesevi’nin “Nerde bir gönlü kırık 
görsen merhem ol” şeklindeki öğüdünde vur-
guladığı gibi evvela “gönlü kırıklara, gariplere, 
kimsesizlere” merhem olmak için gayret ediyo-
ruz. İnsan odaklı yönetim mirasımıza sadık bir 
çizgide devletle milletin bütünleşmesine katkı-
da bulunmak kararlılığı ile sürdürdüğümüz Açık 
Kapı uygulamamızda özellikle bu dönemde va-
tandaşlarımızla kurduğumuz irtibatımız, salgın 
sürecine ve etkilerine sahadan bakma imkânı 
da sunmuştur.  

İktisadi, sosyal, psikolojik vs. sonuçlarıyla gele-
ceğe küresel izler bırakacak Koronavirüs salgı-
nı, insanlık tarihi kadar eski salgınların şüphesiz 
sonuncusu olarak kalmayacaktır. Tüm dünyayı 
kasıp kavuran salgının olumsuz etkilerini azalt-
maya yönelik devletimiz salgın tedbirlerinden 
etkilenen tüm kesimlere nakdi hibe ve destek 
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programları ile tedbirler almıştır. Yine Aile, Ça-
lışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın baş-
lattığı “Sosyal Koruma Kalkanı” kapsamında 
her sektörden çalışanlar ile ihtiyaç sahibi vatan-
daşlarımıza Sosyal Destek Programı, Biz Bize 
Yeteriz Türkiye’m, Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi 
Ücret Desteği, İşsizlik Ödeneği, Normalleşme 
Desteği kalemlerinde destek ve yardımlarda 
bulunulmaktadır.

Kuruluş’tan Kurtuluş’a, geçmişin mirasını her 
sektör ve alanda geleceğe taşımayı hedefle-
diğimiz Eskişehir’de önümüzdeki dönem için 
sanayici, girişimci ve teknoloji geliştiren Ar-Ge 
ile kamu kurumları arasında “paydaş-odaklı” 
iş yapma yaklaşımını yaygınlaştırarak veriye 
dayalı, etki odaklı ve hesap verilebilir hedefler 

ortaya koyduk. Şehrimizde işgücü nitelik ve 
verimliliğinin geliştirilmesine yönelik politika-
ların ortaya konduğu; istihdamın, verimliliğin, 
ekonomik-sosyal ve çevresel uyumun bir arada 
olduğu sürdürülebilir bir gelişmeyi planlıyoruz. 
Özellikle her sektör için geçerli bir ihtiyaç olan 
sektör ile eğitim kurumları arasındaki iş birliği-
nin artırılması ve güçlendirilmesinde daha hızlı 
adımlar atılacaktır. 

Huzur ve güven içinde birlikte yaşama kültürü-
nü geliştirmiş örnek bir şehir olan Eskişehir; bir 
seferberlik ruhuyla paylaşmanın, dayanışma-
nın, toplumsal bütünleşmenin en güzel örneğini 
salgınla mücadelede de ortaya koymuştur. Bu 
süreçte büyük bir özveriyle çalışan bütün ku-
rum ve kuruluşlarımıza, mesai kavramı gözet-
meksizin cansiperane çalışan sağlıkçılarımıza, 
Vali Yardımcılarımıza, Kaymakamlarımıza, kol-
luk birimlerimize, hayırsever vatandaşlarımıza, 
sivil toplum kuruluşlarına, meslek odalarına; 
sanayici, tüccar ve esnafımıza, halkı doğru bilgi-
lendirmede sorumluluk bilinciyle hareket eden 
basın mensuplarına ve Eskişehirli hemşehrileri-
me şükranlarımı sunarım.  

Eskişehir; bir seferberlik 
ruhuyla paylaşmanın, 
dayanışmanın, toplumsal 
bütünleşmenin en 
güzel örneğini salgınla 
mücadelede de ortaya 
koymuştur.


