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Marmara Grubu Vakfı olarak sivil toplum kimliğimizle Corona 
Günleri/ Corona Days web sahifemize yerel ve global düzeydeki çalıĢma, 

gayret ve çözüm önerilerinizi bekliyoruz. Bilgi havuzumuz olan Marmara 
Grubu Vakfı Corona Günleri/Corona Days sahifemiz serbest bir kürsü 
olarak görüĢ ve düĢüncelerinize açıktır. Bu savaĢı el birliğiyle 

kazanacağımıza inanıyoruz. 
 

Marmara Grubu Vakfı sesleniyor; "İnancımız her türlü virüsü yenecek 
kadar güçlüdür" 

 

Marmara Grubu Vakfı Ailesi, yaĢadığımız bu zor günleri birlikte 
aĢabileceğimize olan inançla kamuoyuna seslendi. 

 
 

 
Dr. Akkan Suver 

Marmara Grubu Vakfı 
Genel Başkanı  

 
Evimizde oturuyoruz. 

 
 

Marmara Grubu Vakfı olarak insanlık âleminin büyük bir 

bela ile topyekûn seferberlik halinde mücadele ediĢini 
takdirle izliyoruz.  

 
Doktorların sağlık alanlarında ortaya koyduğu baĢarılar 
yarınımıza güvenimizi arttırıyor. Kamu görevlilerinin, 

hizmetlilerin fedekarane çalıĢmaları inancımızı 
güçlendiriyor. Her alanda sorumluluk sahibi insanlar 

ülkemizde olduğu gibi Dünyanın dört bir yanında yaĢanan bu belayla 
savaĢıyor.  
 

Bizler de sivil toplum kimliğimizle, geride bıraktığımız çeyrek yüzyıl 
içinde  Marmara Grubu Vakfı olarak ülkemizde ve dünyada oluĢturduğumuz 
büyük ailemizle insanlık  âlemine sesleniyoruz: Ġnancımız her türlü virüsü 

yok edecek kadar güçlüdür. Ümidimiz inancımızdır. 
 

Sağlıklı günlerde beraber olacağımıza inancımız büyüktür. 
 

Ve o günlerin yakın olduğuna inanıyoruz. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



Ertuğrul Kumcuoğlu 

Marmara Grubu Vakfı 
Duayeni  

  

Sevgili Dostlar, Zat-ı Ali‟leri, bayanlar ve baylar, Covid19  
adında ortak, bir düĢman insanlar için çok fazla zorluk, 

zarar ve hatta ölüme sebep oluyor. Ama inanıyorum ki 
100.000 yıllık deneyimine dayanarak insanlık bu zararlı 

rahatsızlığın üstesinden gelecek ve onu yenecek. 
Çocuklarımız ve torunlarımız için daha iyi bir dünya inĢa 
etmek amacıyla elimizden gelenin en iyisini yapmaya 

hazırız. Her Ģey gönlünüzce olsun. 
 

 
 

Yüksel Çengel 
Marmara Grubu Vakfı 

Genel Başkan Yardımcısı  

 

 
Bütün insanlığın yaĢam hakkını tehdit eden, deniz aĢırı 

bir güce sahip bir virüs ile karĢı karĢıyayız. Ülkelere tek 
tek, istediğim ülkeyi yok edebilirim düĢüncesiyle yaklaĢan 
düĢünce sahiplerine karĢı yepyeni bir tehlike 

karĢısındayız. 
 

Bilim adamına, araĢtırmaya, geliĢtirmeye, teknolojiye yatırım 

yapmayanlara yeni bir yaĢam tarzı, yeni bir dünya düzeninin hazırlığı 
yapılıyor. YaĢlıların ayak uyduramayacağı, çocukların geleneksel yetiĢmesine 

mani olacak bir düzene gidildiğine inanıyorum. Zira yaĢlı neslin maddi yük 
olduğuna ve bilime katkılarının az olduğuna inanan birileri, yaĢlıların 
varlıklarını anlamsız buluyorlar. Ve gene birileri çocukları, gençleri ve bütün 

insanlığı yenidünya düzenine hazırlama çabasındadırlar. Ülkeler, insanlar ve 
özellikle bilim insanları Corona virüsü kadar bunu da düĢünmelidirler. 

 
 

Engin Köklüçınar 

Marmara Grubu Vakfı 

Genel Başkan Yardımcısı  

 

Marmara Grubu Vakfı; değiĢik kültür ve inançlara bağlı 
insanların tümünün dünyamızda yaĢama hakkına 
sahiplenmesine gönül vermiĢ örnek bir STK'dır. 

 
Bu ilke ile dünyayı saran 'Korona Virüs' belasını ilk 
günden itibaren dikkatle takip etmiĢ özellikle sağlık 

bakanlığımızın tüm çalıĢmaları, görünmez ipliklerden koza 
örmüĢtür.  BaĢta komĢularımız olmak üzere mağdur 

ülkeler vatandaĢların acısını paylaĢtırmıĢtır. 
 

Üzüntümüz çok büyüktür. Ama bilin. BĠZ BU VĠRÜSÜ 
YENECEĞĠZ... 

 
 

 
 



Ali Rıza Arslan 

Marmara Grubu Vakfı 
Genel Başkan Yardımcısı  

   
Tüm Dünyadaki Saygıdeğer Marmara Grubu Dostları, 

 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tüm dünyanın el birliğiyle 
savaĢ verdiği „‟Korona günlerinde‟‟ bizler de Marmara Vakfı 

Grubu olarak, bu insani mücadeleye nasıl katkıda 
bulunabileceğimizin telaĢı içindeyiz.  

 

Son çeyrek yüzyıldır Sayın Genel BaĢkanımız Dr. Akkan Suver Bey‟in 
ilham verici liderliğinde ve tüm siz dostlarımızın büyük fedakârlıkları ile 

Moğolistan‟dan Azerbaycan‟a, Ortadoğu‟dan Balkanlara ve Avrupa‟da 
Avusturya‟ya kadar dünyanın birçok seçkin bilim, fikir ve siyaset adamlarını, 
bakan, baĢbakan ve cumhurbaĢkanlarını Ġstanbul‟da bir araya getirerek, 

yerel ve dünya meselelerine kısa ve uzun vadede çözümler getirmeye, yeni bir 
perspektif çizmeye çalıĢıyoruz.  
 

Bu tarihi ve sıra dıĢı „‟Korona günleri‟‟nde de bu çerçevede „‟Marmara 
Grubu Vakfı Korona Günleri‟‟ web sayfasını oluĢturduk.  
 

Siz saygıdeğer dostlarımızın da kendi ülkelerinde bu felakete çözüm 
üretmek için canla ve baĢla çalıĢtığınızı biliyoruz. Bizim Vakıf olarak sizden 
ricamız, lütfen yerel ve global düzeydeki bu çalıĢma ve gayretlerinizi, 

düĢüncelerinizi ve çözüm önerilerinizi özel olarak düzenlediğimiz bilgi 
havuzumuz olan, “Marmara Grubu Vakfı Corona Days‟‟ web sayfamıza 
aktarmanızdır. Bu çabamıza destek olacağınıza inancımız tamdır.  

 

Apaçık belli ki, bugünden itibaren bütün paradigmalar değiĢiyor ve 
hiçbir Ģey eskisi gibi olmayacak. Ġnsanlık tarihinde tüm milletlerin ortak bir 
düĢmana karĢı omuz omuza, topyekûn savaĢtığı ilk örnek, „‟Corona Days‟‟de 

vuku bulmaktadır. Umarız ki insanlık, savaĢ için ayırdığı tüm insani ve 
ekonomik kaynaklarını bundan sonra da, artık, barıĢ, sağlık ve güvenlik için 

harcayacaktır. Bu, yıllardır Marmara Vakfı olarak „‟insanlığın sorunlarına 
tüm insanlar olarak, el ele çözüm bulmalıyız‟‟ felsefemizin ulaĢtığı zirve 
noktasıdır ve „‟insanlığın kurtuluĢu için çözüm olmayan bir reçetenin bizim 

kiĢisel çözümümüz de olmayacağı‟‟nın bilinci içindeyiz. Bu felaketi, zengin, 
fakir, eğitimli, eğitimsiz tüm insanları bir ülkü (ideal) etrafında toplamak için 

bir fırsat olarak değerlendirebiliriz. Ġdealimiz, insanlığın barıĢ, güvenlik, 
sağlık ve huzur içinde, insanca yaĢamasıdır. 
 

Bu çerçevede siz tüm katılımcı dostlarımızdan, dünyanın bugünkü hali 

ile yarın ve öbür gün değiĢen bu paradigmalar karĢısında, nasıl bir mücadele 
verebileceğimiz hakkındaki bilgi, deneyim ve düĢüncelerinizi paylaĢmanızı 
rica ediyoruz. Böylece ertelediğimiz Avrasya Ekonomi Zirvemizin sanal 

ortamda devamını sağlamıĢ, bu felaketin biraz da olsa acısını dindirmiĢ ve 
telafi etmiĢ oluruz. Sizlerin engin tecrübe ve fikirlerinizin insanlığın barıĢ, 

huzur ve konforu için çok değerli olduğunu biliyor ve Marmara Grubu Vakfı 
Corona Days web sayfamıza yazılarınızı bekliyoruz. En kısa zamanda yine 
yüz yüze görüĢmek üzere sağlık dileklerimizi, selam ve saygılarımızı 

sunuyoruz. 
 

 
 

 



Cafer Okray  

Marmara Grubu Vakfı 
Genel Sekreteri  

 
Yakın geçmiĢte benzerine rastlanmamıĢ, bizleri hem bireysel 
hem toplumsal olarak çeĢitli ölçülerde sınayan, tüm etkileri 

henüz öngörülemeyen çok zorlu ve yıpratıcı bir dönemin 
içindeyiz.    

 
Bu mücadelenin en ön saflarında, her zaman olduğu gibi karĢılık 
beklemeksizin göstermekte oldukları özverili çaba için sağlık 

çalıĢanlarına minnet duygularımızı sunuyor, var olan düzenin 
olabildiğince devam etmesini sağlayan özel ve kamu hizmet 

çalıĢanlarına en içten teĢekkürlerimizi iletiyoruz.  
Bilim dünyasından bir çözüm haberi bekleyerek geçirmekte 

olduğumuz bu süreci, kendi adımıza belki daha sorgulayıcı, sağlıklı ve yapıcı 

bir düĢünce sistemini benimsemek için kullanmalıyız. Sınırlanan uçuĢlar 
veya kısıtlanan sosyal etkinlikler gibi bilimsel gerekçeleri olan önlemleri 
desteklerken, dayanıĢmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde yüksek 

duvarların örüldüğünü, parmakla suçlu arandığını ve iletiĢimin kopma 
noktasına geldiğini görmekten büyük tedirginlik ve utanç duymalıyız. 

Hedefimiz bireysellik değil birliktelik, önyargı değil özeleĢtiri olmalı. Farkında 
olduğumuz fakat kabullenmemekte ısrar ettiğimiz gerçek Ģudur k; küresel 
boyutta hepimizi etkileyen bu fırtınadan ancak el birliği ile çıkabiliriz.  

   
Bu çerçevede, Marmara Grubu Vakfı olarak, bizlere verilen görevin ve 

üstlendiğimiz sorumluluğun bilincindeyiz. Yılların sonucunda ortaya çıkan 
hakiki ve değerli dostluklarımız, bu gibi dönemlerde hepimizin ihtiyacı olan 
karĢılıklı anlayıĢ, dürüstlük ve yardımlaĢma ortamını sağlamaktadır. Her 

fırsatta coĢkuyla övündüğümüz „kardeĢlik‟ bağlarımızın, hazırlıksız 
yakalandığımız karanlık günlerde umutla aradığımız çıkıĢ yoluna ıĢık 
tutacaktır.  

 
Bir sivil toplum kuruluĢu olarak tüm sorunların iletiĢim kanalları 

sayesinde çözüleceği inancımızı yineliyor, bu dönemin en kısa zamanda 
arkamızda kalmasını gönülden temenni ediyoruz. 
 

Lale Aytanç Nalbant  
Marmara Grubu Vakfı 

Yönetim Kurulu Üyesi  

 
Daha önce benzerini yaĢamadığımız zor bir dönemden geçiyoruz. 
Tüm dünyaya yayılan, bize bu güne kadar doğru bildiğimiz 

değerleri ve sistemleri sorgulatan bir kriz yaĢıyoruz.  
 
Ġnancım, dileğim; bilimin ıĢığında, insan doğasında yer alan 

sevgi, dayanıĢma gibi değerlerin öne çıkması ile bu krizin 
aĢılması. 

 
Marmara Grubu Vakfı, sivil toplum kimliği ile geçmiĢte olduğu gibi 

gelecekte de bu krizin bize öğrettikleri ile daha sağlıklı, güvenli bir toplum, 

dünya yaratmak için çalıĢmalarını sürdürecektir. 
 

 



Müjgan Suver 

Marmara Grubu Vakfı 
AB ve İnsan Hakları Platformu Başkanı  

 
CORONA'NIN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ 

 

YaĢamımızın tek belirleyicisi haline gelen Corona salgını, 
sadece bu günümüzü değil, geleceğimizi de sil baĢtan 

değiĢtireceğe benziyor.  Kaygı ve endiĢe dolu bir haftayı 
geride bıraktık ama salgın artan bir hızla tırmanmaya 
devam ediyor. Önümüzde daha kaç kaygı ve endiĢe ile 

geçecek haftalar, aylar var bilemiyoruz. Bu bilinmezlikler 
ortasında yaĢantımıza el sıkma, sarılma, öpüĢme gibi güzel 

alıĢkanlıklara veda ederek devam ederken artık evlere 
kapanmak zorunda kaldık. ġimdi sevdiklerimizin yüzlerini 
de göremez olduk. Dostluğun, arkadaĢlığın değerini daha 

iyi anladık. 
 

Çok Ģükür ki geliĢen teknoloji bize televizyonları, interneti, kısıtlı da 
olsa dijital ortamda arkadaĢlıkları, dostlukları devam ettirme fırsatını 

sunuyor. Ama hiç bir dijital imkânın bize sevgiyi, yaĢam sevincini, bir bulvar 
kahvesinde dostlarla oturup, tatlı sohbetler eĢliğinde atılan Ģen 

kahkahaların, birlikte içilen bir fincan kahvenin keyfini veremeyeceğini 
biliyoruz. ġimdi dokunmanın, sarılmanın, keyif almanın, yaĢamımızın 
vazgeçilmezi olduğunu daha iyi anlıyoruz. 

 
Bütün gün, bütün hafta, bütün bir ay evde kapalı kalıp yaĢamanın 

ağırlığına nasıl katlanırız bilemem. KısıtlanmıĢ yaĢamların içinde, Ģimdi 

özgürlüğün vazgeçilmez değerini, güzelliğini daha iyi anlıyoruz. 
 

Gözle görülemeyen bir virüsün, sadece benim, senin değil,  bir ulusun 
hatta insanlığın felaketi olabileceğini Ģimdi daha iyi anlıyoruz.  Artık ne 
silahların, ne tankların ne de roketlerin faydası var. Hırs, baĢarı, rekabet 

anlamını kaybetti. Corona, o gözle görünmeyen küçük organizma, bütün 
sınırları, denizleri, duvarları aĢarak kâinata ölüm saçabiliyor, yaĢamlarımızı 
sil baĢtan yeniden düzenleyebiliyor. 

 
Vereme, sıtmaya, vebaya son verebilen bilim dünyası Ģimdilik çaresiz 

olsa da tek umudumuz onlarda. Biliyoruz ki bir gün gelecek çaresini 
bulacaklar. ġimdi bilimin, bilim adamlarının değerini daha iyi anlıyoruz. 
 

Korku ve panik içindeki halkı sabırla bilgilendiren doktorların, gece-
gündüz aralıksız fedakârca çalıĢan sağlık görevlilerinin değerini Ģimdi daha 

iyi anlıyoruz. 
 

Ġnsanlar çılgın gibi süpermarketlere saldırıyor. Korku, yaĢamlarını 
devam ettirme endiĢesi onları, sadece kendisini düĢünmenin sınırlarını 

aĢamayan sapiens'lere dönüĢtürdü. ġarkılar sustu. Maskeler düĢtü. Ego tek 
hâkim. YaĢlılar tek baĢlarına evlerine kapanmıĢ, çaresiz ve yalnız. ĠĢini 
kaybedenlerin durumu zor. Onların yaĢamlarına kim koĢacak, kim 

dokunacak? YaĢamlarına nasıl devam edecekler? 
 

ġimdi sosyal devletin, sosyal dayanıĢmanın vazgeçilmezliğini daha iyi 
anlıyoruz. 
 

 



 

Turan Sarıgülle 
Marmara Grubu Vakfı 

Yönetim Kurulu Üyesi  

 

Ülkemizde uygulanmakta olan 65 yaĢ sokağa çıkma 
yasağının doğru olduğuna inanıyorum. Çok daha kötü bir 
durumla karĢılaĢmamak için yetkililerden hiç tereddüt 

etmeden bu uygulamanın herkese Ģamil olmasını temenni 
ediyorum. 65 yaĢ altı insanımızın bu hastalığa 

yakalanmayacağını beklemek yanlıĢ olur.  
 

 

Aksi olursa geçecek zamanı boĢa tüketmiĢ oluruz. Serbest dolaĢan 

insanın, bu enfeksiyonu evine, ailesine ve yakınlarına taĢıması kaçınılmaz 
olur. Ekonomi boyutuna baktığımızda burada ortak aklın önemi ön plana 
çıkıyor. Burada benim özellikle!   Dikkatimi çeken ve eksik gördüğüm husus, 

yetkili ve sorumluluk sahibi insanların,  sivil toplum kuruluĢlarının 
ekonomik açıdan duyarlık göstermedikleri kanaatindeyim. Bu kurumların 

bazıları üretime ve istihdama destek verebilirler. Özetle bu zor günlerin ve 
sorunların üstesinden hep birlikte kenetlenerek gelebileceğimize inanıyorum. 
 

Bilimin referans olacağını ve ortak aklın galip geleceğini 
unutmamalıyız. 
 

Av. Serhat Tabanca 
Marmara Grubu Vakfı 

Yönetim Kurulu Üyesi  

 
Bizler aynı evin çocuklarıyız, dünyaya farklı gözlerle 
bakan, bazen haylaz, bazen piĢman, bazen uslu ama hep 

umutluyuz. Renklerimiz, dillerimiz, kültürlerimiz farklı 
olsa da, dünya denilen bu evde, insanoğlu olarak ait 

olduğumuz yerdeyiz, evimizdeyiz.  
 
Belki farklı nehirlere ve dağlara sahibiz ama evimizde 

çıkan bu musibet bize birkez daha göstermiĢtir ki hepimiz 
aynı evin çocuklarıyız.  

 

Çin‟de baĢlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covit-19 virüsünün 

etkisi ile Ġtalya veya Ġran‟da ki bir ölüm haberinin Dünyanın kalan kısmını 
hüzne boğması bizlere, bu musibetle aslında ispatlamıĢtır ki, bizler aynı evin 

çocuklarıyız. Kimse tereddüt etmesi ki Dünya bu virüsü yenecek ve geride, 
adı hüzünde olsa ortak hislerimizi ve yaĢanmıĢlığımızı miras bırakacaktır.  
 

Biz Marmara Grubu Vakfının görevi bu mirasa sahip çıkmak olacaktır.  
 

Tıpkı ġairimiz Nazım Hikmet‟in de dizelerinde belirttiği gibi; "Yok öyle 
umutları yitirip, karanlıklara savrulmak. 
 

Unutma! Aynı gökyüzü altında, bir direniĢtir yaĢamak..."  

 
 
 

 
 

 



 
 

Sezgin Bilgiç  

Marmara Grubu Vakfı 
Yönetim Kurulu Üyesi  

 
Medeniyetimiz, bu kez ne sınıfsal, ne ekonomik, ne 
cinsel...  

Hiçbir ayrım yapmayan, bir virüs ile karĢı karĢıya. Ne 
gariptir ki dünya, açlık ve sefalet altında ezilen, eĢit 

Ģartlarda yaĢayamayan onlarca ülke halklarını bugünlere 
kadar görmezden gelirken, varsıl yoksul ayrımı yapmayan 
bu bela karĢısında acil durum ilan etmiĢtir. Tüm dünya, 

bütün dinlerin bin yıllardır tam olarak gerçekleĢtiremediği 
gerçek insanlık olgusunu, otuz günde su yüzüne çıkaran, 

gözle görünmeyen bir mikroorganizma karĢısında omuz 
omuza, dayanıĢma içinde mücadele etmektedir. 

 

Öyle bir bela tasavvur ediniz ki, o‟ndan kaçamazsınız, milyarlar 

verseniz hasta olmaktan kurtulamazsınız.. Öyle bir bela ki hastalansanız ve 
dahi Ģifa bulsanız, vücudunuz artık asla eskisi gibi olmayabilir. Öyle bir 
musibet ki sizi evinize geldiğinizde çocuklarınıza sarılmaktan imtina 

ettirebilir...  
 

Fakat insanlık, birlik ve beraberlik ile birçok badire atlatmıĢtır.  
 

Sivil topluma gönül vermiĢ ve refahın insanlar arasında diyalog ile 

paylaĢılabileceği fikrini Ģiar edinmiĢ, çeyrek asırdır dünyanın her ülkesi ile 
iletiĢim halinde olan bir vakfın mensubu olarak, çok kısa bir sürede bu 
büyük sorunun üstesinden gelineceğine kesinlikle inanmaktayım. Tüm 

dünya sonunda aynı amaç için mücadele etmektedir. 
 

Medeniyetimiz güçlüdür ve tüm devletler üzerine düĢeni tam bir 
kararlılıkla yapmaktadır.  
 

Devletimizin olaylara hızlı müdahalesi ve vatandaĢlarına yaklaĢımı, 
cesaret ve gurur kaynağımızdır. Her felakette ya da musibette fedakârca 

görevine koĢan kamu personelimizin cansiperane çabalarını gözlemliyoruz 
onlara müteĢekkiriz, gurur duyuyoruz.  
 

VatandaĢlarımızın yüksek sorumluluk ile hareket etmeleri ise 
inancımızı arttırmaktadır.  
 

Devlet ile millet bir bütün olarak hareket etmektedir.  
 

Ancak unutulmamalıdır ki, her bela bir öğretidir. Bu fırtına dindiğinde, 
hem doğuya hem batıya öğrettikleri ile daha huzurlu, daha insancıl, daha 
barıĢçıl, daha paylaĢımcı bir yaĢam mümkün olabilir... 

 
 

 
 
 

 
 
 



 
 

Sevil Kulak 
Marmara Grubu Vakfı  

Başkanlık Başasistanı  
 

Tüm dünyanın mücadele ettiği Corona virüsü ile ilgili verilen 
mücadeleyi takdirle takip ediyorum. Sağlık ekipleri hem benim 

ülkemde, hem dünyada canla baĢla bir savaĢ ortaya koyuyorlar.  
 

Bu süreçte hem ülkemde, hem de yurt dıĢında                                   
insanlık âleminin el ele vererek bu savaĢtan fazla can kaybı 
vermeden baĢarıyla çıkacağına inanıyorum. 

 
Bu zor günleri topyekûn birlik içinde ve milletçe yapmamız gerekenleri 

yaparak, hayattan kopmayarak, dünyadaki dostlarımızla da iliĢkimizi 
kesmeden çalıĢmalarımızı ve mücadelemizi devam ettireceğiz. 
 

Ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. 
 

Prof. Dr. Ahmet Samsunlu 

(E) Bakan 

Marmara Grubu Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi 

 

 
Değerli Akkan Bey, kucaklayıcı, vefa ve sevgi dolu satırlarınızı 
memnuniyetle okudum. Vakıf mensupları olarak baĢkanımızın 

ve tüm Vakıf yetkililerin yanımızda olması bizlere moral 
aĢıladığını paylaĢmayı isterim. Hepinizin, halkımızın ve dünya 

halklarının sağlıklı günlere kavuĢması temennisi ile sizi, değerli 
hanımefendiyi, Vakıf mensuplarını selamlıyorum.   

 

Göksel Bilgiç  

Marmara Grubu Vakfı 
Mütevelli Heyet Üyesi  

Yeni Zamanlar’a 

Ġnsan yaĢamı boyunca çeĢitli imtihanlardan geçmiĢtir. Bazen bu 

imtihanlar zorlayıcı ve çetin geçmiĢtir. Ġmtihanlar yeni tecrübeleri 

getirmiĢ, bakıĢ açısı ve yaĢam biçimlerini terbiye etmiĢtir. Zor ve çetin 

imtihanlar daima yeni ve olumlu sonuçların habercisi olmuĢtur.  

 

Ġnsanlık imtihanlarını bazen de tıpkı bugün olduğu gibi toplum olarak 

vermektedir. Tecrübe ve birikimlerini topluluk olarak edinmiĢtir. Ġnsanlık yeni 

günlere, yeni zamanlara farklı ama daha çevreci, farklı ama daha üretken, farklı 

ama daha hoĢ görülü olarak baĢlayacaktır. Ġmtihanlarda kazandığı her zaferi, yeni 

bakıĢ açıları ve yaĢam biçimleri bilgi birikimleri ile taçlandıracaktır. 

Tüm Dünyamızın bu zorlu imtihanı kazanma gücü tamdır. Yeni zamanlara 

hep birlikte sağlıkla ulaĢmak dileğimle… 

 

 



Necdet Timur  

(E) Orgeneral  
Marmara Grubu Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi 

 
 

 

Dünya zaman zaman birbirinden farklı sonuçları olan kimi 
salgın hastalıklara maruz kalmıĢ, sonuçlarıyla savaĢmıĢ, 

yarattığı değiĢimlerle yüzleĢmiĢtir. Nitekim yakın geçmiĢte 
dünyamız nüfusunun %20‟sine bulaĢan H1N1 domuz 
gribiyle sarsılmıĢtı. Yüzbinlerce insan hayatını 

kaybetmiĢti. Çok önemli deneyimler kazanılmıĢtı. 
 

1946 yılında Albert Camus “Veba” adını verdiği romanında Ģöyle der: 
“Hızlıca yayılan ve çok sayıda yaĢamı sona erdiren salgına karĢı insanlar 
çaresizdiler ve doktorlar bir ilaç bulamamıĢlardı.” 

 
ġimdilerde Koronavirüs (COVID-19) ile karĢı karĢıyayız… Geç ve ya 

erken dünya seferberlik ilan etmiĢ durumda. Kısaca anımsayalım: Geçtiğimiz 

yılın son günü Çin, Dünya Sağlık Örgütü‟ne COVID-19 salgını hakkında ilk 
duyurusunu yaptı. Bunu takiben 20 Ocak 2020‟de Wuhan kentinde herkesi 

evine kapatan önlemini aldığını duyduk. 11 Mart 2020 günü, salgının tepe 
noktasına ulaĢtığı, ancak çok sıkı karantina koĢulları uygulamak suretiyle 
hasta sayısının ve ölümlerin azalmaya baĢladığı açıklandı. Ancak salgın 

Asya‟dan Avrupa‟ya atladı, merkez üssü Avrupa olmaya baĢladı. Bilim 
adamları, salgının hız kesmesine rağmen tamamen yok olabilmesi için bir 

süre daha geçeceğini belirtiyor. 
 
Ülkemiz böyle bir salgına hazırlıklı olmasa da yöneticilerimiz geç 

kalmadan etkili önlemlerini aldılar: Bilim Kurulu oluĢturulup çalıĢmalarına 
baĢladı. Sağlık Bakanı Ģeffaf bir Ģekilde 24 saatin bilançosunu açıklıyor. 
Hükümetimiz salgının krize dönüĢmemesi için sosyal ve ekonomik 

önlemlerini peĢ peĢe alıyor. VatandaĢlarımız, ilan edilen önlemlere riayet 
ederse Güney Kore, Japonya ve Singapur benzeri iyi sonuçlar alabiliriz.  

 
Kötümser yorumlar yapanların tuzağına düĢmeyelim. Noksanlarımıza 

rağmen ĠnĢallah Ġtalya‟nın baĢına gelenleri yaĢamayacağız. Akla gelebilen, 

kısmen yüzleĢilen kimi değiĢimlere gelince: Sağlığın tıpkı eğitim gibi 
kamusalcı bir anlayıĢla ele alınmasını, hatta planlı karma ekonominin tekrar 

tartıĢılmaya baĢladığına dair iĢaretler alınıyor. Böyle salgın dönemlerinde 
önlemlerin etkili olabilmesi için devletin “Devlet Baba” gibi davranması 
gerekiyor. Ayrıca küreselleĢmenin tıkandığını, dayanıĢma yerine her ülkenin 

sınırlarını kapatarak kendini korumaya aldığını, beka sorunu ile yüzleĢtiğini 
görüyoruz. Devletimiz dâhil tüm devletler “Devlet Baba” kimliğini üstlenerek 
ardı ardına sosyal ekonomik güvenlik önlemlerini alıyorlar. AnlaĢılan o ki 

kapitalizm yerini yakın gelecekte planlı kamusalcı karma ekonomiye 
bırakacak. 

 
Birlik ve beraberliğimizin bozulmamasına lütfen özen gösterelim. 
 

 
 
 

 



Ahmet Polat  

Marmara Grubu Vakfı 
Mütevelli Heyet Üyesi  

 
Böyle bir iletiĢim kurduğunuz ve bizleri de bu iletiĢim ağına 
dâhil ettiğiniz için BaĢkanınız Sayın Akkan Bey‟e ve siz kıymetli 

Sevil Hanım‟a TeĢekkürlerimi iletiyorum. Böyle bir durumda 
Vakfımızın ne kadar duyarlı olduğunu bir kez daha gösterdiniz. 

Bütün kapılar kapandı ve ihracatımız durdu. ĠnĢallah bu durum 
uzun sürmez. Öncelikle devletimiz ayakta sağ salim kalsın. 
Devlet var ise bizler de varız.  

 
Bence asıl önemli olan; Corona virüsü krizi geçtikten sonra: hepimizin 

hayatımıza ve iĢimize yeni bir yön vermemiz gerektiğidir.  
 
Devlet, millet olarak da önceliklerimizi yeniden gözden geçirmeliyiz. 

Eğitim ve sağlık bütçelerimizi devlet ve millet olarak tekrar sorgulamalıyız. 
 
GeliĢmiĢ toplum bu olsa gerek; Almanya bu krizi çok kısa sürede 

atlatacağa benziyor. Ve aldığı tedbirlerle ve bilinçli toplum olması ile 
yayılmayı durdurdu. 

 
Murat Ali 

Marmara Grubu Vakfı  
Gençlik Platformu Üyesi 

 
Modern insan, 21. Yüzyılın en büyük kriziyle karĢı karĢıya, öyle 

bir kriz ki bundan birkaç ay önce biri bize savaĢ olmadan 
sınırlar kapatılacak, uçaklar kalkmayacak, insanlar sokağa 
çıkamayacak deseydi muhtemelen kaale bile almazdık. Ancak 

günümüzde tüm insanlar kenetlenmiĢ görünmeyen bir düĢmana 
karĢı savaĢıyor. Umarım ki insanlığın bu birlik beraberliği salgın 
sonrasında oluĢabilecek krizlerde de devam eder. 

 
 

 
Prof. Dr. Erman Bülent Tuncer 

Marmara Grubu Vakfı 
Mütevelli Heyet Üyesi 

 
Marmara Grubu‟nun Değerli Mensupları,  

Ġnsanlık büyük bir sıkıntı içindedir. Ölüm hariç her hastalığın 
ilacı vardır. ĠnĢallah bu tehlikeli virüsün ilacı en kısa zamanda 
bulunacaktır. Hem koruyucu tedbirleri alacağız. Hem de panik 

yapmayacağız. Sağlık Bilim Kurulu değerli hekimlerden 
oluĢturulmuĢtur. Onların tavsiyelerini dikkate alırsak daha az 
bir kayıpla, bu virüsü yenebiliriz. Bununla birlikte, virüs 

belasının ciddi bir ekonomik bir krize neden olacağını söylemek 
için kâhin olmaya gerek yoktur. 

Saygı ve sevgilerimle, 
 
 

 
 



 
Prof. Dr. Ali Bardakoğlu 

Türkiye Cumhuriyeti  

Diyanet İşleri Başkanı (2003-2010) 

 
 

Sayın Dr. Akkan Suver 
Marmara Grubu Vakfı BaĢkanı 

 

Bütün insanlığın zorlu bir sınavdan geçtiği bu corona 
günlerinde, normal zamanlarda önemsemediğimiz birçok değeri 
yeniden keĢfetme, çok önemsediğimiz ve adeta uğruna 

birbirimizi yediğimiz küçük ve geçici çıkarların da esasında ne 
kadar anlamsız olduğunun fark etme imkânı bulduk. 

 

Bu vesileyle Yüce Yaratana, doğaya, kendimize, yakın çevremize, 

ülkemize ve bütün insanlığa karĢı sorumlu davranabildiğimiz sürece insan 
olarak değer taĢıdığımızı anladık. 
 

Mikroskopla görülebilen bir virüsün dünyayı esir almasına karĢı çareyi 

elbette bilim ve akıl üretecektir. Allah‟ın yeryüzü adaleti insanın sebep-sonuç 
iliĢkisini kavrayıp dünya iĢlerinde bilim ve aklın rehberliğine, Yaratan‟la 

iliĢkilerinde dinin verdiği metafizik ve manevi bilince, insanlar arası 
iliĢkilerde de ahlak ve erdemin egemen olmasına bağlıdır. Bütün bunları 
yaparken de insan olarak aczimizi ve sınırlılığımızı unutmaksızın böylesine 

küresel bir sorunla ancak dayanıĢma ve iĢbirliği içinde baĢ edebileceğimizi 
biliyoruz. 
 

Bu duygu ve düĢüncelerle Ģahsınızda Marmara Grubu Vakfının değerli 

ve öncü üye ve dostlarına içten iyi dileklerimi sunuyorum. 
 

Wang Chao 
Çin Halkı Dışişleri Enstitüsü Başkanı   

 

 
Sevgili Dr. Akkan Suver 
COVID-19'un Türkiye'de son zamanlarda oldukça hızlı bir 

Ģekilde geliĢtiğini fark ettim. Bu konuda çok endiĢeliyim ve Çin 
Halkı DıĢiĢleri Enstitüsü (CPIFA) adına ve kendi adıma size içten 

sempatimizi ve dayanıĢmamızı ifade etmek istiyorum. 
 

Çin'deki salgının patlak vermesinden bu yana, BaĢkan Xi Jinping ve 

Çin hükümetinin güçlü liderliği altında, Çin halkı salgına karĢı savaĢmak 
için ayağa kalktı. Ülkeniz de dahil olmak üzere dünyanın her yerinden birçok 
ülkeden ve arkadaĢımızdan, gerçekten takdir ettiğimiz ve her zaman 

aklımızda tutacağımız gönülden sempati, destek ve yardım aldık. Ülkenizdeki 
salgının yayıldığını gördükçe Türkiye'yi gerçekten anlıyoruz. 
 

Mevcut durumda, COVID-19'un küresel olarak hızla yayılmasıyla, 
ülkelerin halk sağlığı kriziyle baĢa çıkmak için iĢbirliği yapması hayati önem 
taĢımaktadır. Lütfen bu zor anda, yanınızda olduğumuzdan ve zorluklarla 

mücadele etmek için sizinle birlikte çalıĢacağımızdan emin olun. Türk 
halkının bu büyük zorluğun üstesinden gelebileceğine ve sonunda COVID-
19 ile savaĢı kazanabileceğine ve kuruluĢlarımız arasındaki iliĢkilerin daha 

da geliĢtirileceğine inanıyorum. 
 

Umarım pandemi yakında biter. 
 

Ġçten Saygılarımla 



 

Tamer Atalay 
Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 

 
 

 

Evrenin Yaratıcısının insanlığı mikroskopla bile tespit etmesi zor 

bir virüsle test ettiği karanlık günleri yaĢıyoruz. Manevi gücü ve 

iradesiyle insanlığın, Ģu anda savaĢtığı Covid-19 felaketine bir 

çözüm bulacağına ve dünyanın dört bir yanından bilim 

adamlarının bu soruna bir çözüm bulmak için mücadele ettiği bu 

dönemde dünyaya ıĢık tutacağına inanıyorum. Ülkelerin halklarını 

korumak için koydukları kurallara uyarak ve evde kalarak bu mücadeleye 

katılalım. 

 
Baha Afaneh 

Marmara Grubu Vakfı Gönüllüsü 

Kazancıoğlu Mühendislik İhracat Müdürü-Ürdün   

 

Herkesin bu tehlikeli Coronavirüs zamanının ıĢığında anlatacağı 

bir hikâyesi var. Hatırlanması gereken, özellikle Ģimdi güçlü ve 

iyimser olmanız gerektiğidir. Bazıları için kolay olmadığını 

biliyorum. Fakat eğer güçlüyseniz, baĢkalarını cesaretlendirmek 

ve onlara güç ve umut vermek sizin göreviniz olacaktır. 

Sanırım küresel olarak, enfekte insanlardan uzak durmanız 

gerektiği ve ellerinizi düzenli olarak sabunla yıkayarak hijyeninize daha fazla 

dikkat etmeniz gerektiği söylendi. Aslında bu talimatlar bizim için yeni bir 

Ģey değil. Biz çocukken bunları öğrendik, ama bir Ģekilde onları devam 

ettiremedik. Bazı ülkeler, tam veya kısmi sokağa çıkma yasağı ilan ederek 

hâlihazırda sert önlemler almıĢlardır. ġahsen dezenfeksiyon iĢlemleri 

sonuçlanıncaya kadar insanlarla temastan tamamen kaçınmak için sokağa 

çıkma yasağını uygulayacağım. 

Ġnsanların Coronavirüs'ten daha fazla açlıktan öldüğü doğrudur ve 

küresel olarak çoğu insanın bu virüsle savaĢmak için yaptıklarıyla 

karĢılaĢtırıldığında açlığı gidermek için hiçbir Ģey yapmadığını düĢünmek 

üzücüdür. Ancak, farklı zorluklardan çıkarılacak bir ders var. 

Marmara Grubu‟nun Corona Günü giriĢimini tamamen destekliyorum 

ve kalbimin derinliklerinden bu giriĢimin küresel ve ebedi dayanıĢma için bir 

baĢlangıç olacağını umuyorum. 

 
 

 
 

 

 
 



Edita Kalajdžić 

Bosna Hersek Devlet Sekreteri 

 
 

 

Sevgili Dr. Suver, 
 
Corona Günleriyle ilgili haberleri almak benim için endiĢe 

vericiydi. Ayrıca, Marmara Grubu Vakfı Corona Günleri web 
sayfasını açmak gerçekten Marmara Grubu Vakfı adına çok 

nazik bir fikir. YaĢadığımız bu iĢkence gibi günlerde ve hatta 
maalesef aylarda gerçekten yararlı olacaktır. 
 

Tüm insanlığa yönelik tehdidin yakında sona ereceğini 
umarken, bize bu fırsatı veren Marmara Grubu Vakfı‟nı kutluyorum ve en iyi 
dileklerimi sunuyorum. 

Saygılarımla, 
 

Prof.Dr.Halid Niyazov 

Azerbaycanlı Gazeteci, Akademisyen 

 

Tarihte insanları bir araya getiren makamlar hep 

olmuĢtur. Jeopolitik ve savunma ile ilgili sorunlar her 
devletin milli merak ve istikrar alanından öteye 
geçmemektedir. Lakin biyolojik kökenli “savaĢlar”  tüm 

beĢeriyetin sorunu olduğu için hep dünya devletlerini bir 
araya getirmiĢtir. 

Koron virüs öyle bir global biyolojik tehlikedir, zira esas 
amacı dünyanın eĢrefi sayılan insan hayatına kasıttır. 
Biz Azerbaycan Türklerinde böyle bir atasözü vardır – el 

ile gelen bela toy-bayramdır. 
ġimdi koron virüsü “bayram” olarak adlandıramasak da, insanların el-

ele verip direniĢ göstermesi, yardımlaĢması, paylaĢması, gücünü seferber 

etmesi çok mühimdir. Günümüzde aynı dünya çatısı altında yaĢayan her bir 
ferdin esas amaç ve kaygısı koron virüs salgınından korunmak, bu 

hastalığın baĢkalarına bulaĢmaması için Ģu dönemlerde daha hassas olmak, 
hijyenik kurallara maksimum riayet etmek, birliktelik göstermektir. 
Bu arada insanlarımız için mücadele veren hekimlerimiz, hastanelerin 

fedakâr tıbbi personeli, toplumu bilgilendiren gazeteci arkadaĢlarımız, 
virüsle mücadelede “tuzu” bulunan her bir vatandaĢımız hepimizin büyük 

Ģükranlık ve teĢekkürünü hak etmektedir. Azerbaycan devleti global 
biyolojik tehlikeye karĢı gereken tedbirleri ele almıĢtır. BaĢbakanlıkta tahsis 
edilmiĢ komisyon, faaliyet alanını her gün geniĢletmektedir. 

Zira tecrübe göstermektedir ki, bulaĢıcı hastalıklar gibi belalarla etkin 
mücadelenin büyük ve halledici Ģartı devletin ve toplumun mukavemetinin 
senkronizasyonu ve biri diğeri ile uzlaĢtırılmasıdır. Böyle bir uzlaĢma 

olmadıkça, milyarlarla vesait harcansa bile, beklenen sonucun elde edilme 
Ģansı çok yüksek olamaz.  

Kendinize iyi bakın, virüsten korunmak için gereken ön tedbirleri alın, 
Ģahsi hijyenik kurallara uyun ve mutlaka salgın ile mücadele kavramında 
hükumetin öneri ve talimatlarına riayet edin. 

Kendinize iyi bakın! 
Saygılarımı sunarım. 

Marmara Grubu ailesine can sağlığı dilekleri ile 
 
 



Büyükelçi Ou Boqian 

 Çin Halkı Dışişleri Enstitüsü Başkan Yardımcısı 
 

 

Sevgili Dr. Akkan Suver, 
 
COVID-19'un Türkiye'de son zamanlarda oldukça hızlı bir 

Ģekilde yayıldığını fark ettim. Bu konuda çok endiĢeliyim ve 
size en içten sempatimizi ve dayanıĢmamızı ifade etmek 

istiyorum. 
 
Çin'deki salgının patlak vermesinden bu yana, BaĢkan Xi 

Jinping'in güçlü liderliğindeki Çin hükümeti, insanların hayatını ve sağlığını 
önceleyerek tüm milleti seferber etti, kolektif kontrol ve tedavi mekanizmaları 
kurdu ve açıklık ve Ģeffaflıkla hareket etti. ġimdi Çin'deki durum 

mütemadiyen olumlu yönde ilerliyor. YaĢam ve iĢ hayatı hızla normale 
döndü. Ancak, Virüse karĢı zafer ancak dünyadaki her ulusun ortak 

çabaları ile elde edilebileceğinden, korumamızı düĢürmemiz veya kontrolü 
gevĢetmemiz mümkün değil. 
 

Halk sağlığı güvenliğini korumak için ülkelerin iĢbirliği yapması hayati 
önem taĢımaktadır. Ülkeniz de dâhil olmak üzere dünyanın dört bir 

yanındaki birçok ülke ve arkadaĢtan yürekten sempati, destek ve yardım 
aldık ki bunu gerçekten takdir ediyoruz ve her zaman aklımızda tutacağız. 
Türk halkının bu zorluğun üstesinden gelip sonunda COVID-19'a karĢı 

savaĢı kazanacağına inanıyorum. Gönülden dilerim ki, umarım kendinizi ve 
ailenizi pandemiden iyi bir Ģekilde koruyabilirsiniz. 

 

Ġstanbul ziyaretim sırasında ilgilendiğimiz ortak konulardaki derin 
tartıĢmamızı hala hatırlıyorum. Umarım organizasyonlarımız arasındaki 

iliĢkiler daha da geliĢir ve yakın gelecekte Pekin'de ya da Ġstanbul'da tekrar 
buluĢuruz. 

 

 
 

Li Zhiqiang 
Sichuan Üniversitesi 

Uluslararası Çalışmalar Okulu Dekan Yardımcısı 

 
 

Saygıdeğer Dr. Akkan Suver, 

 
Mektubunuz için çok teĢekkür ederiz. Korona virüs 
pandemisi uluslararası toplumumuzun ortak düĢmanıdır. 

Virüsü kontrol etmek için yakından çalıĢmalıyız. Eminim 
değerli vakfınız insanlarınıza ve dünyaya önemli katkılar 

sağlayacaktır. Sizin, ailenizin ve arkadaĢlarınızın güvende 
kalmanızı diliyorum ve bu salgından kısa bir süre sonra 

vakfınızla görüĢmeyi dört gözle bekliyoruz. 

 
    Saygılarımla, 

 
 
 

 



Büyükelçi Dr. Dagva Tsakhılgaan 

Dünya Moğolistan Kongresi Genel Sekreter ve Genel Müdürü 

 

Sevgili dostum, sizi ve personelinizi en içten Ģekilde 
selamlıyorum. Kanada'dayım ve Moğolistan'a ne zaman geri 
dönebileceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Vancouver ve 

Seul'den Moğolistan'a olan tüm uluslararası uçuĢlar 
COVID-19 nedeniyle iptal edildi. 
  

Önümüzdeki toplantılarla ilgili tüm bilgilerinizi aldım ve 
anladığım kadarıyla 7-9 Temmuz 2020'de yapılacak olan 

Avrasya Ekonomi Zirvesi için yaptığınız her Ģey için size teĢekkür etmek 
istiyorum. 
  

Ayrıca, virüsün küresel salgını ile ilgili mevcut durum hakkındaki 
görüĢlerimizi paylaĢmamızı sağlayacak özel bir web sayfası baĢlatma 
giriĢiminizi de yürekten destekliyorum. 

 
Tüm ülkelerin, hükümetlerin ve toplulukların bu ortak tehditle tüm 

insanlık için mücadele etme çabalarını birleĢtireceklerini umut ediyor ve 
inanıyorum. 

  

Size ve en iyi yarınız- Sayın Müjgan Suver'e en iyi dileklerimi sunuyor, 
hepinize sağlık diliyorum. Güvende kalın.  

  
Saygılarımla…  
 

Leonardo Manzari 

Avrasya Diyalog Politikaları, Araştırmaları ve İlişkileri  

                                                                 Avrupa Enstitüsü (EIEAD) Direktörü 

 

Saygıdeğer BaĢkan Dr. Akkan Suver, 

Mektubunuz için ve Marmara Vakfı'nın web sitesinde yer 

alan özel bölüm aracılığıyla önerilen diyalog fırsatı için çok 

teĢekkür ederim. 

DeğiĢim ve ağ oluĢturma fırsatlarını arttırmak için, sanal / 

dijital kanallar aracılığıyla da doğrudan toplantıların hazırlanmasıyla 

Temmuz ayındaki Zirve'ye kadar önümüzdeki aylarda iletiĢim halinde 

olacağız. 

Yakında görüĢmek dileğiyle, 

Saygılarımla… 

 
www.marmaragrubu.org 

http://www.marmaragrubu.org/

