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Recep Tayyip ERDOĞAN
AK Parti Genel Başkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Vuhan şehrinde ortaya çıkan Kovid-19 hastalığı, 
insanlığın son bir asırda karşılaştığı en ciddi sağlık krizlerinden biridir.  Şimdiye 
kadar 900 bini aşkın insanın hayatına mal olan bu devasa sağlık krizine gelişmiş 
ülkeler dâhil birçok devlet maalesef hazırlıksız yakalanmıştır. Maskeden solunum 
cihazına, ilaca kadar hemen her konuda ciddi sıkıntılar yaşanmıştır. Sağlık sigortası 
olmayan insanların ölüme terk edildiği, yaşlı bakım evlerinden yürek sızlatıcı 
görüntülerin yansıdığı durumlarla karşılaştık. Maddi zenginliğin sosyal adalet ve 
eşitliği temin etmeye yeterli olmadığını bu süreçte acı bir şekilde görmüş olduk.

Türkiye, 40 bin yoğun bakım yatağı, 246 bin yatak kapasitesi, 4 bin tedavi 
kurumu ve 1 milyon 101 bin sağlık çalışanıyla salgını en rahat karşılayan ülkelerden 
biri olmuştur. Dünyanın diğer ülkelerinin yatırımlarını durdurduğu bir dönemde 
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi gibi devasa yatırımları devreye aldık. 
Kapsayıcı ve kuşatıcı sosyal güvenlik sistemimiz sayesinde vatandaşlarımızı açta, 
açıkta asla bırakmadık. Testten teşhis, tedavi ve ilaca kadar Kovid-19 hastalığıyla 
mücadele için gereken her şeyi insanımıza ücretsiz sunduk. Kendi ihtiyaçlarımızı 
giderirken dost ve kardeş ülkelerin de yardımına koştuk. Din, dil, ırk ve bölge 
ayrımı gözetmeden 150’ye yakın ülkeye ve uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme 
desteğinde bulunduk. Yurt dışında bulunan 90 binden fazla vatandaşımızı, 
kurduğumuz hava, kara ve deniz köprüleriyle ülkemize getirdik.

Öte yandan koronavirüs salgınıyla mücadelenin uzun soluklu, yorucu ve hassas bir 
süreç olduğunu hepimiz biliyoruz. Aşı geliştirilene veya virüs etkisini kaybedene 
kadar Kovid-19 hastalığı bir süre daha bizimle olmaya devam edecek. Millet olarak, 
salgının ilk devresinde sergilediğimiz örnek başarıyı sürdürmemiz çok önemlidir. 
Salgınla mücadelenin en başarılı, en etkili yöntemi, virüsü kapmamaktır. TAMAM 
diyerek sloganlaştırdığımız “Temizlik, Maske, Mesafe” kurallarına riayet ederek, 
virüsün yayılma ihtimalini en aza indirmemiz gerekiyor. Bu kurallara uymak hayat 
kurtarırken, uymamak ise kul hakkına girmek, diğer insanların sağlıklı yaşam 
hakkını yok saymak demektir. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere salgın 
döneminde canları pahasına görev yapan insanlarımızın hakkı ancak sorumlu 
davranıp, tedbirlere riayet ederek ödenebilir.

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığımızca hazırlanan bu çalışma, ülkemizin salgınla 
başarılı mücadelesiyle beraber, insani sağlık diplomasisini göstermektedir. Dünya 
örnekleri ve ülke karşılaştırmalarının da olduğu bu kapsamlı eserin hazırlanmasında 
emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bu vesileyle salgında hayatını kaybeden 
vatandaşlarıma Allah’tan rahmet, tedavileri devam edenlere acil şifalar diliyorum.  
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Dr. Cevdet YILMAZ
AK Parti Dış İlişkiler Başkanı

İlk defa 31 Aralık 2019 tarihinde Çin’de görülen ve 8,5 aylık sürede dünyada 
215 civarında ülkeye yayılarak 900 bini aşkın insanın ölümüne neden olan Yeni 
Koronavirüs salgını (Kovid-19) son yüzyılda dünyanın karşı karşıya kaldığı en 
tehlikeli salgın niteliğindedir.

Ölümcül etkisi nedeniyle görüldüğü ülkelerde büyük endişelere yol açan Kovid-19 
salgını ile mücadelede ülkelerin performansları farklılık göstermiştir.

Salgın ile mücadelede, ülkemiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın tecrübeli liderliğinde 
başarılı bir sınav vermiş, ortaya koyduğu süreç yönetimi ile dünyada pozitif ayrışan 
model ülke konumunda olmuştur.

Salgın sürecinde ülkemiz, kendi vatandaşlarına her türlü sahip çıkmanın yanında, 
Hükümet olarak yıllardır yürüttüğümüz girişimci ve insani dış politikamızın 
gereği olarak 150 civarında ülke ve uluslararası kuruluşa da yardım eli uzatmış, 
dayanışma göstermiştir.

Salgınla mücadelede mutlak başarının, küresel ölçekte dayanışma ve işbirliğinden 
geçtiğine inanmaktayız. Çünkü salgın, dünyada tamamen kontrol altına alınmadığı 
takdirde, sadece bir ülke veya bir bölgede kontrol altına alınması asla yeterli 
olmayacaktır.

Bu nedenle dünyanın çeşitli ülkelerinde yürütülen aşı çalışmaları neticesinde 
bulunacak aşının, sadece bir veya birkaç ülkenin tekelinde değil, tüm insanlığın 
ortak kullanımına sunulması gerektiğine inanmaktayız.

Bu çalışmada esas itibariyle, salgının dünya ve Türkiye’deki gelişim süreci, süreçte 
ülkemizde ve dünyada gelişmiş bazı ülkelerde uygulanan ekonomik ve sosyal 
destekler, geçici veya daimi olarak yurtdışında bulunan vatandaşlarımıza yönelik 
hizmetler, yaptığımız uluslararası yardım ve girişimler ile bunların dünya basını ve 
kamuoyundaki yansımaları konusunda bilgiler verilmiştir.

Çalışmanın hazırlanmasında emeği geçen başta Başkan Yardımcım Sayın Mehmet 
Ceylan ve AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığındaki arkadaşlarımız olmak üzere, bilgi 
ve doküman desteğinde bulunan, Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve 
Maliye Bakanlığı ve diğer Bakanlık ve kuruluşlara içten teşekkürlerimi sunuyorum. 

Çalışmanın başta AK Parti Teşkilatları olmak üzere, konuya ilgi duyan tüm 
vatandaşlarımıza yararlı olmasını temenni eder, Cenab–ı Allah’tan tüm insanlığı 
Yeni Koronavirüs salgınından bir an önce kurtarmasını dilerim.
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İlk defa 31 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Wuhan kentinde 
görülen ve hızla yayılarak tüm dünyada, halen 900 binden fazla 
insanın ölümüne neden olan ve Kovid-19 olarak adlandırılan 
Yeni Koronavirüs salgını, son yüz yıl içinde dünyanın karşı 
karşıya kaldığı en tehlikeli salgın niteliğindedir.

Böylesi tehlikeli bir salgın karşısında Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD) ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri gibi dünyanın 
en zengin ve gelişmiş ülkeleri bile salgınla mücadelede zaman 
zaman yetersiz kalmışlardır.

Yaşadığımız süreçte ülkelerin aldığı tedbirler, bu tedbirlerin 
zamanlaması ve yeterliliği, test sayıları, hasta ve ölümlü vaka 
sayıları ülke yönetimleri için adeta bir kapasite ve performans 
ölçütüne dönüşmüştür.

Bu ve buna benzer salgın ve krizlerde, esas görevi ve misyonu, 
salgınla ilgili gerekli önlemleri almak ve dünya ülkeleri arasında 
işbirliği ve dayanışmayı sağlamak olan, başta Dünya Sağlık 
Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler (BM) gibi kuruluşlar 
maalesef bu süreci iyi yönetememişlerdir.

Dünyada Koronavirüs salgını ile mücadeleyi her anlamda iyi 
yöneten ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Bu süreçte, 
Sayın Cumhurbaşkanımızın tecrübeli liderliğinde ülkemiz 
iyi bir sınav vermiş, ortaya koyduğu başarılı politika ve 
uygulamalar ile dünyada öne çıkan, model ülke konumunda 
olmuştur.

Ülkemizde ve dünyada yaşanan Kovid-19 ile ilgili vaka, vefat 
ve benzeri sayılar, güncel olarak değişkenlik gösterdiği için, 
çalışmada en son 13 Eylül 2020 tarihli veriler esas alınmıştır.

1. GİRİŞ

KORONAVİRÜS 
(KOVİD-19) SALGINININ 
GELİŞİM SÜRECİ,
ÜLKEMİZCE YAPILAN 
DIŞ YARDIM VE 
ULUSLARARASI 
GİRİŞİMLER
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2. KORONAVİRÜS 
SALGINININ 
DÜNYA VE 
TÜRKİYE’DEKİ 
GELİŞİMİ

2.1. Salgının Dünyadaki Gelişimi

7.984.458

7.117.388

4.079.776

8.603.263

1.359.569

29.969

Toplam

Kuzey
Amerika

Güney
Amerika

Avrupa

Asya

Afrika

Okyanusya 
(Avusturya ve
Yeni Zelanda)

Vaka Sayısı Vefat Sayısı

844

32.678

164.250

212.543

228.065

289.591

29.175.427 927.986

31 Aralık 2019 tarihinde Çin’in Wuhan kentinde başlayan 
salgın, kısa bir sürede tüm dünyayı etkisi altına almıştır.

Birçok ülkeyi hazırlıksız yakalayan salgın, küresel bir kriz 
haline dönüşmüş, bu nedenle DSÖ 11 Mart 2020’de Kovid-19’u 
Küresel Salgın (Pandemi) olarak ilan etmiştir.

DSÖ’nün 13 Eylül tarihli verilerine göre, dünya genelinde 
toplam vaka sayısı 29.175.427 ve vefat edenlerin sayısı ise 
927.986‘ya ulaşmış bulunmaktadır. Vaka ve vefat eden kişi 
sayılarının kıtalara göre dağılımı ise şöyledir.
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Salgın 2020 yılının Ocak ve Şubat aylarında Avrupa, ABD ve 
İran’a da sıçramış olmakla beraber Çin merkezli gelişmiş, Çin 
yönetimi bu dönemde içeride ve dışarıda ciddi bir sınav ile 
karşı karşıya kalmış, Çin Komünist Partisinin halk nezdinde 
yönetim kapasitesi sorgulanır hale gelmiştir.

Çin yönetiminin salgının başlangıcında gerekli bilgileri DSÖ ve 
Dünya Kamuoyu ile hızlı ve yeterince paylaşmaması ve virüsün 
Wuhan’daki bir laboratuvardan yayıldığı şeklindeki iddialar, 
Çin yönetimini dünya kamuoyu nezdinde de zorda bırakmış 
ve eleştirilerin hedefi haline getirmiştir. Bu gelişmeler, Çin’in 
yükselen güç olarak dünyadaki imajını da olumsuz olarak 
etkilemiştir.

Bu gelişmelerle birlikte, Çin yönetimi salgınla mücadele 
konusunda, Wuhan şehrine giriş-çıkış yasağı, günlerce sokağa 
çıkma yasağı, kısa sürede pandemi hastaneleri inşası, tedavide 
faydası olabilecek ilaçları geliştirme gibi çeşitli tedbirleri 
uygulamaya sokarak, salgını hızlı sayılabilecek bir sürede 
kontrol altına almayı başarmıştır.

Bunların yanında Çin, özellikle Afrika gibi geri kalmış ülkelere 
çeşitli ilaç, koruyucu tıbbi malzeme vb. yardımları yaparak 
dünyada olumsuz etkilenen imajını düzeltme gayretine 
girmiştir.

DSÖ de bu süreçteki tutumu ve özellikle Çin’in etkisinde 
kalarak dünya kamuoyuna geç ve yanıltıcı bilgileri verdiği 
gerekçesiyle, başta ABD olmak üzere çeşitli dünya ülkeleri 
tarafından eleştirilere muhatap olmuş, hatta ABD yönetiminin 
DSÖ’ne yaptığı mali destekleri kesmesine yol açmıştır. 
Trump yönetimi Temmuz ayı içinde BM’ye ABD’nin üyelikten 
çıkacağını bildirmiştir.

Çin ve İran dışındaki diğer Asya ülkelerinde başlangıçta 
büyük tehlike arz eden bir salgın yayılımı gözükmese de, son 
zamanlarda özellikle Hindistan’da büyük tehlike arz edecek 
boyutlarda hızlı bir artış görülmektedir. Halen Asya kıtasındaki 
vaka ve ölüm oranlarının hemen hemen yarısı Hindistan’da 
meydana gelmektedir. Dünya’da ise Hindistan vaka oranlarında 
ABD’nin ardından 2. Sırada gelmektedir. Hindistan dışında 
Asya kıtasında İran, Bangladeş,  Suudi Arabistan, Pakistan, 
Irak, Filipinler, Endonezya, İsrail, Katar ve Kazakistan toplam 
vaka sayıları yüksek olan diğer ülkelerdir.

Mart ayında salgının merkez üssü Avrupa, özellikle başlangıçta 
İtalya ve İspanya, daha sonra ise Fransa ve İngiltere 
olmuştur. Dünyanın en gelişmiş bölgelerinden olan Avrupa, 
bu salgın karşısında maalesef zor durumda kalmış, sağlık 
alt yapısı bir anda ortaya çıkan yüksek talep karşısında yer 
yer iflas etmiştir. Yaşlı nüfus kompozisyonu ölümlü vakaları 
artırmış, toplumsal maliyetler üst düzeye yükselmiştir. Bu 
süreçte, Almanya vaka sayısı yüksek olmakla birlikte, ölümlü 
vaka sayıları düşük bir ülke olarak başarılı bir profil çizmiştir. 
Son zamanlarda Avrupa ülkelerinde vaka sayılarında tekrar 
artışlar görülmekte, bu durum ise acaba 2. dalga geliyor mu 
endişelerini doğurmaktadır.

Salgınla mücadele sürecinde, Avrupa ülkeleri arasında yeterli 
yardımlaşma ve dayanışma gösterilememesi, adeta her bir 
ülkenin kendi başının çaresine bakması, AB kurumlarının da 
sorgulanmasına yol açmış, sorunu ağır bir şekilde yaşayan 
ülkelerde önemli siyasi tartışmaları da beraberinde getirmiştir.

ABD’de nisan ayı ile birlikte vaka sayılarında, özellikle ölümlü 
vakalarda hızlı bir artış görülmüş ve salgının merkez üssü haline 
gelmiştir. Zaman içinde bazı eyaletlerde normalleşme sürecine 
girilse de, günlük vaka sayıları itibari ile ülke genelinde yüksek 
riskli süreç devam etmektedir. Eylül ayı içinde ABD genelinde 
görülen vaka sayıları günlük 30-40 bin arası seyretmektedir. 
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ABD kamuoyunda süreç içinde en önemli tartışmalardan biri 
sağlık ve ekonomi arasındaki denge olmuştur. Trump yönetimi 
başlangıçta ekonomiyi daha fazla vurgulamış, sağlık tablosu 
ağırlaştıkça bu konuda daha dengeli bir yaklaşıma geçilmiştir.

DSÖ, Haziran ayı itibari ile salgının yeni merkez üssünün 
Latin Amerika olduğunu açıklamıştır.  Dünyada ABD ve 
Hindistan’dan sonra en çok vaka görülen üçüncü ülke Brezilya 
olmuştur. Salgın maalesef Brezilya dışında diğer Latin 
Amerika ülkeleri olan Peru, Kolombiya, Arjantin, Şili, Bolivya 
ve Ekvator gibi ülkelerde de etkisini sürdürmektedir. 13 Eylül 
itibariyle dünyada görülen toplam vaka sayılarının yaklaşık 
%25’i Latin Amerika ülkelerinde görülmüştür. 

Son zamanlarda salgının Afrika ülkelerinde de artış eğiliminde 
olduğu görülmektedir. Afrika kıtasında görülen vakaların 
ve ölüm oranlarının hemen hemen yarısı Güney Afrika 
Cumhuriyetinde görülmüştür. Güney Afrika Cumhuriyeti 
dışında Mısır, Tunus, Etiyopya, Nijerya, Cezayir, Gana, Kenya, 
Libya ve Kamerun gibi ülkelerde görülen artışlar da dikkat 
çekici boyutlardadır.

Okyanusya Bölgesinde Avustralya ve Yeni Zelanda salgınla 
mücadelede oldukça başarılı görülmektedir.

Salgınla mücadele süreci, dünyadaki ülkelerin sağlık 
sistemlerinin yeterliliği açısından önemli bir sınav teşkil 
etmiştir. Dünyadaki birçok ülkenin hazırlıksız yakalandığı 
salgında, bilhassa Avrupa’daki gelişmiş ülkelerde dahi sağlık 
sistemlerinin durma noktasına geldiği dönemler yaşanmıştır. 

Sağlık alt yapıları ve sosyal güvenceleri yetersiz olan ve 
salgının hızla yayıldığı Latin Amerika, Hindistan ve Afrika 
ülkeleri gibi gelişmekte olan ülkeler salgının küresel ölçekte 
kontrolü açısından büyük tehdit oluşturmaktadır. Bu durum 
bir taraftan, salgınla mücadelede daha fazla uluslararası 
yardım ve iş birliği ihtiyacını ortaya çıkarırken, diğer taraftan 
da geçmiş yıllarda ülkemizin yaptığı gibi özellikle gelişmekte 
olan ülkelerin sağlık altyapılarına gereken önceliği vermeleri 
hususunu da ortaya çıkarmaktadır.

Salgın dünyanın çeşitli ülkelerinde daha önce belirli ölçüde 
kontrol altına alınmış ve vaka sayıları oldukça düşmüş iken, son 
zamanlarda bu ülkelerde vaka sayılarının maalesef yeniden 
yükselişe geçtiğini görmekteyiz.
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2.2. Salgının Ülkemizdeki Gelişimi ve
Alınan Tedbirler 

8.519.560

291.162

7.056

1267

258.833

Toplam Test Sayısı

Toplam Vaka Sayısı

Toplam Vefat Sayısı

Toplam Ağır Hasta Sayısı

Toplam İyileşen Hasta Sayısı

Dünyada Koronavirüs salgını ile mücadeleyi her anlamda iyi 
yöneten ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Bu süreçte, 
Sayın Cumhurbaşkanımızın tecrübeli liderliğinde ülkemiz 
iyi bir sınav vermiş, ortaya koyduğu başarılı politika ve 
uygulamalarıyla dünyada öne çıkan, model ülke konumunda 
olmuştur.

Türkiye, daha salgının Çin-Wuhan’da ilk görüldüğü ve yayılmaya 
başladığı andan itibaren, Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sisteminin vermiş olduğu hızlı karar alma kabiliyeti ile birlikte 
hızlı hareket ederek, salgının ülkemize girişini geciktirmiş ve 
etkilerini azaltarak zamana yaymayı başarmıştır.

Ancak, alınan bütün tedbirlere ve sınır kapatmalarına rağmen, 
diğer ülkelerde olduğu gibi maalesef gecikmeli de olsa salgın 
ülkemize de sirayet etmiş ve etkilemiştir. 13 Eylül tarihi itibari 
ile ülkemizin Koronavirüs Tablosu şu şekildedir. 

İlk Koronavirüs vakasının 11 Mart, ilk vefatın ise 15 Martta 
görüldüğü ülkemizde, vaka sayıları tüm tedbirlere rağmen 
diğer ülkelerde de olduğu gibi giderek artış göstermiştir.

İlerleyen aylarda vaka sayıları 5.000’li rakamlara kadar 
yükselerek pik yapmış, daha sonra ise ülke genelinde alınan 
çok sıkı tedbirlerle günden güne azalmış ve hatta Temmuz 
ayı sonunda olan kurban bayramı öncesinde günlük 800’lere 
kadar düşmüştür. Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda 
Hükümetimiz, 1 Haziran tarihi itibariyle ülke genelinde 
normalleşme sürecine giriş kararı almıştır.

Ancak normalleşme süreci ile birlikte, özellikle bazı illerde 
salgınla mücadelede en önemli 3 kural olan maske, mesafe 
ve hijyen kurallarına uymaktaki dikkatsizlikler nedeniyle, 
vaka sayıları bugünlerde maalesef yeniden tırmanışa geçerek 
Ağustos sonundan itibaren 1500’lü rakamlar seviyesinde 
seyretmektedir.
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Hükümetimiz, salgınla mücadelede dünya tıp bilim ve 
tecrübesinden azami ölçüde yararlanmayı hedefleyerek, 
daha ilk aşamada Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda Bilim 
Kurulunu oluşturarak sürece dahil etmiştir. İstişare içinde 
kararlar alınmasına ve toplum nezdinde objektif ve şeffaf 
bilgi paylaşımına önemli katkılar sunan Bilim Kurulu modeli, 
aynı zamanda kriz yönetimiyle ilgili halk nezdinde güvenin 
artmasına ve mücadele sürecine desteğinde de önemli rol 
oynamıştır.

Türkiye bu süreçte salgının yayılmasını iller bazında pandemi 
kurulları oluşturarak bilimsel verilere dayalı olarak güncel bir 
şekilde takip etmiş, sokağa çıkma yasağı vb. uygulamalarda 
da ekonominin ve iş dünyasının en az etkilenmesine yönelik 
dengeli bir yaklaşımı benimsemiş bulunmaktadır.

Ülkemiz bu süreçte, hükümetimizin 18 yıldır gerçekleştirdiği 
ve dünyada örnek gösterilebilecek, özellikle şehir hastaneleri 
başta olmak üzere, yeni modern hastane ve sağlık alt yapı 
yatırımları ile yeniden yapılandırdığı sağlık sistemi ve sahip 
olduğu kalifiye doktor ve sağlık personeli avantajlarından da 
azami ölçüde yararlanmıştır.

Hükümetimiz bu süreçte, salgınla daha etkili bir mücadele 
amacıyla, özellikle salgının yoğun görüldüğü İstanbul’da 
yapımı devam eden hastaneleri hızla tamamlamış ve dünyada 
örnek teşkil edecek şekilde 45 günde 2 yeni Acil durum 
hastanesini de kurarak hizmete almayı başarmıştır. Bu 
hastaneler arasında;

• İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 2682 
yataklı,

• İstanbul Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi 1105 yataklı,
• İstanbul Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir 

Hastanesi 879 yataklı,
• İstanbul Hadımköy Dr. Niyazi Kurtulmuş Devlet Hastanesi 

100 yataklı,
• İstanbul Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum 

Hastanesi (Yeni Yapım) 1008 yataklı
• İstanbul Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum 

Hastanesi (Yeni Yapım) 1008 yataklı
• İstanbul Marmara Üniversitesi Prof. Dr. Asaf Ataseven 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi 535 yataklı Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi bulunmaktadır.

Böylece 2020 yılının ilk 6 ayında sadece İstanbul’da 7.317 
yatak kapasiteli 7 adet hastane tamamlanarak hizmete 
alınmıştır.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi

Kovid-19 Bilim Kurulu Toplantısı
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Tamamlanan ve yeni yapılan bu hastaneler, gerek salgın 
döneminde, gerekse salgın sonrası dönemde ülkemizin 
sağlık alt yapısı ve turizmi açısından önemli bir kapasite 
oluşturmaktadır.

Yine ülkemiz, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya gibi 
güçlü ekonomileri olan ülkelerin bile teminde güçlük yaşadığı 
solunum cihazı üretiminde de dünyaya örnek olmuş, çok kısa 
süre içinde bu cihazların üretimini başarıyla gerçekleştirmiş ve 
kullanıma sokmuştur. İhtiyacın üstündeki üretim de ihracatla 
değerlendirilmektedir.

Bunun yanında salgında ihtiyaç duyulan maske, önlük, eldiven 
gibi kişisel koruyucu tıbbi malzeme ile hijyen sağlamada 
gerekli olan dezenfektan cihaz ve malzemelerin üretimleri 
de çok hızlı bir şekilde arttırılmış, halkımızın ihtiyaç duyduğu 
malzemeler ücretsiz olarak dağıtılmıştır. Bu vesileyle, bu alanda 
çok önemli üretim ve ihracat kapasiteleri de oluşturulmuştur.

Salgınla mücadele kapsamında, Bilim Kurulu önerileri 
doğrultusunda toplumsal hayata ve iş hayatına mecburen 
bazı sınırlamalar getirilmiştir. Sınır kapılarının kapatılması, dış 
ülkelerden uçuşların durdurulması, sokağa çıkma yasakları, 
çalışma hayatına yeni düzenlemeler getirilmesi, okul ve 
üniversitelerin eğitimlerinin dijital ortamda uzaktan eğitim 
ile yapılması, şehirlerarası seyahatlere kısıtlamalar getirilmesi 
vb. uygulamalar halkımız tarafından da kabul görmüş, 
uygulamaya destek verilmiştir. Özellikle 65 yaş üstü ile 20 yaş 
altı vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı 5 Haziran 
tarihli ‘‘The Economist’’ dergisi dahil uluslararası basında da 
doğru bir tedbir olarak değerlendirilmiştir. 

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi
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Salgın sırasında ’’insanı yaşat ki devlet yaşasın’’ şiarıyla hareket 
ederek, gerçek sosyal devlet anlayışı çerçevesinde, hiçbir 
vatandaştan verilen sağlık hizmetinden dolayı ücret alınmadığı 
gibi, dünyanın farklı ülkelerinde tedavi imkanı bulamayan Türk 
vatandaşları ambulans uçaklarla yurda getirilmiştir. Şu an için 
dünyada ücretsiz böyle bir ambulans uçak hizmetini ücretsiz 
veren başka bir devlet bulunmamaktadır.

Benzer şekilde dünyanın yaklaşık 141 ülkesinden 90 binden 
fazla vatandaşımız tahliye uçaklarıyla yurda getirilmiştir. 
Yurda getirilen vatandaşlarımız 23 Mayıs’a kadar süren 
uygulama çerçevesinde, çeşitli illerdeki öğrenci yurtlarında 
tüm hizmetleri ücretsiz karşılanarak 14 günlük karantina 
süreci sonrasında memleketlerine gönderilmiştir.

Türkiye bir taraftan salgının yayılmasını önlemek ve hastaların 
tedavisini en iyi şekilde yapmanın gayreti içinde olurken, diğer 
taraftan da maddi ihtiyaç içinde olan kesimlere de çok çeşitli 
sosyal yardım paketleriyle sahip çıkmıştır.

Benzer şekilde, salgın dolayısıyla ekonomik darboğaz 
yaşayan iş dünyasına da her türlü cazip kredi destekleri, vergi 
erteleme, kısa çalışma ödeneği gibi çok çeşitli mali destekler 
sağlanmıştır. 

Yurt içinde halkımıza ve iş dünyasına bu tür destekler verilirken, 
gelişmiş bazı ülkeler dahil 150’ye yakın ülkeye ve uluslararası 
kuruluşa ağırlıklı olarak koruyucu tıbbı malzeme, solunum 
cihazı yardımı ve bazı ülkelere de nakdi yardım yapılarak, 
gelişmiş ülkelerin yapamadığı ve dünyaya örnek olacak bir 
yardım organizasyonu gerçekleştirilmiştir. Bilinmelidir ki bu 
yardımlar, iktidarlarımız döneminde yürüttüğümüz insani ve 
vicdani dış politikalarımızın bir tezahürü olarak yapılmaktadır.

Normalleşme süreciyle birlikte 11 Haziran itibariyle, (İran ile 
kara sınır kapılarımızdaki yolcu giriş çıkışları hariç) tüm hava, 
deniz ve kara sınırlarımızda Türk vatandaşı ve yabancılara 
uygulanan giriş ve çıkış kısıtlamaları kaldırılmış ve kişisel 
izolasyona son verilmiştir. Sınır kapılarımızda gerekli sağlık 
kontrolleri düzenli olarak yapılmaktadır. Ayrıca tüm sınır 
kapılarımızdan yük taşımacılığı serbesttir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda yabancı turistler 
Haziran ayından itibaren ağırlanmaya başlanmış, özellikle 
temmuz ve ağustos aylarında başta olmak üzere yabancı 
turist girişleri artmış bulunmaktadır.

100’den fazla ülke ile karşılıklı hava yolu uçuşlarının başlaması 
yönünde yazışma ve görüşmeler yapılmış olup, halen 76 ülke 
ile uçuşlar devam etmekte olup, kargo uçuşları da sınırlamasız 
bir şekilde sürdürülmektedir. 

Milli Eğitim Bakanlığı da okulların öncelikle 31 Ağustos’ta  
uzaktan eğitimle, 21 Eylül’de de yüz yüze eğitim öğretime 
açılacağını duyurmuş, alınacak tedbirlere yönelik bir genelge 
yayınlamıştır.
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3. SALGIN SÜRECİNDE 
UYGULANAN EKONOMİK 
VE SOSYAL TEDBİRLER

Koronavirus salgını insan sağlığı ve yaşamını etkilediği gibi, 
ülkelerin ekonomilerini de derinden etkilemiş bulunmaktadır. 
Dünya ekonomisinin son yüzyılda belkide en büyük daralmayı 
yaşayacağı bu yılda, milyonlarca insan işini, daimi veya belli 
süreyle kaybetme riski ile karşı karşıya bulunmaktadır. Bu 
durum pek tabi ki sağlık sorunları dışında, insanların ekonomik 
ve sosyal sorunlarla da karşılaşmasına neden olmaktadır.

Bu nedenle, dünya ülkeleri ekonomilerini ayakta tutabilmek, iş 
kayıplarını azaltabilmek maksadıyla, iş dünyasına ve ekonomik 
alanda zorluk çeken vatandaşlarına yönelik çeşitli ekonomik 
ve sosyal yardım paketlerini hazırlayarak uygulamaya 
sokmaktadırlar.

Aşağıda bazı gelişmiş ülkeler ile ülkemizde uygulanan yardım 
paketleri özetle verilmiştir.
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Avrupa Birliği (AB)
AB ülkeleri salgının başlangıcında üye 
ülkeler arasında yeterli birlik ve dayanışmayı 
göstermedikleri yönündeki eleştirilere 
rağmen, 17 – 21 Temmuz 2020 tarihleri arasında 
düzenlenen Liderler Zirvesinde, adeta bu 
eleştirileri telafi eder mahiyette 750 milyar Avro 
büyüklüğündeki Toparlanma Fonunu, salgından 
etkilenen üye ülkelere kullandırma kararı almış 
bulunmaktadır. 750 milyar avroluk Kurtarma 
Fonunun 390 milyar avrosu hibe, 360 milyar 
avrosu ise krediden oluşmaktadır. Bu Fonun 
üye ülkelerin hazırladıkları ulusal kurtarma planı 
doğrultusunda, 2021 – 2027 tarihleri arasında 
dağıtılması kararlaştırılmıştır.

Almanya
Almanya Hükümeti, salgından olumsuz 
etkilenen ekonominin canlanması ve salgınla 
bağlantılı olabilecek işsizlik ve diğer insani 
mağduriyetlerin önlenmesi için, bugüne değin 
toplamda 1,3 trilyon avroluk destek, teşvik ve 
kredi paketleri açıklamış ve yürürlüğe sokmuş 
bulunmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
ABD’de işsizlik başta olmak üzere, salgının yol 
açtığı mağduriyetlerin giderilmesini teminen 
ABD’de çok kapsamlı ekonomik ve sosyal 
yardım programları uygulanmaktadır. 
Toplam maliyeti 3 trilyon doları aşan destek 
paketleri; doğrudan nakit yardımı, kredi ve 
hibe programlarından oluşmaktadır. Maliyeti 
1 trilyon dolar olması beklenen ilave paket 
üzerinde de çalışmalar devam etmektedir.

Yeni Koronavirüs salgınının dünyada sebep olduğu derin küresel 
kriz, tüm dünya ülkelerini ekonomik ve sosyal yönden etkilerken, 
hiç şüphesiz ki ülkemizi de belirli ölçüde olumsuz etkilemiş 
bulunmaktadır.

Türkiye salgın ile mücadelede olduğu gibi, salgının ekonomik ve 
sosyal etkileri ile mücadelede de hızlı kararlar alarak iş dünyamızın 
ve mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın yanında olmuştur. Bu 
kapsamda Hükümetimiz, daha salgının başlangıcında geniş kapsamlı 
ve tüm kesimleri kucaklayacak “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi” 
ve “Sosyal Destek Paketleri” hazırlayarak uygulamaya sokmuştur.

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 7 Nisan 2020 tarihinde ilk 
etabı açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketinin 5 Ağustos 2020 
tarihi itibariyle maddi tutarı 475 milyar liraya ulaşmış bulunmaktadır. 

Türkiye
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Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; 

Kullandırılan Kredi Toplamı 
Sosyal Destek Programı
Kısa Çalışma Ödeneği
Nakdi Ücret Ödeneği
İşsizlik Ödeneği
Biz Bize Yeteriz Kampanyası
SGK BAĞ-KUR Prim Erteleme
Vergi Ertelemeleri
Kredi Ertelemeleri

262.1 milyar TL
6,2 milyar TL

16,5 milyar TL
2,8 milyar TL
3,1 milyar TL
1,2 milyar TL

40,0 milyar TL
29,4 milyar TL
113,6 milyar TL

Olmak üzere iş dünyası ve mağduriyet yaşayan vatandaşlarımıza 
toplam 475 milyar TL mali destek sağlanmıştır. Hükümetimizce 
salgın sürecinde vatandaşımızın yaralarını sarmak adına, hiçbir 
fedakarlıktan kaçınılmadan ve başarıyla yürütülen çeşitli ekonomik 
ve sosyal destek paketlerinin bazı önemli detayları da aşağıda 
verilmiştir.

Yaklaşık 6 milyon aileye 1.000’er liralık nakdi yardım yapıldı.
 » En düşük emekli maaşı 1500 liraya çıkartıldı. 
 » Sosyal güvenceye bakılmadan, tüm vatandaşlarımızın Koronavirüs 

tedavileri ücretsiz yapılmaya başlandı.
 » Hastanelerin yoğun bakım tedavi ücretlerinde devlet katkısı iki katına 

çıkartıldı.
 » İş sözleşmesinin ahlak ve iyi niyet kuralları dışında işveren tarafından 3 

ay boyunca feshedilememesi sağlandı.
 » İş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin kapsamı genişletilerek, 4 milyona 

yakın çalışan için firmalara kısa çalışma ödeneği sağlandı.
 » 2 milyondan fazla mükellefin mahtasar, KDV ve prim ödemeleri 6 ay 

boyunca ertelendi. 
 » Esnaf ve sanatkârların kredi faizleri 6 ay boyunca ertelendi.
 » Finansman ihtiyacı içinde olan işletmelerin daha kolay krediye 

ulaşmaları için, Kredi Garanti Fonu limiti 2 katına çıkartılarak kredi 
ihtiyaçları giderildi.

 » İhracatçıların Eximbank’a olan kredi ödeme vadeleri uzatıldı.
 » Salgından en çok etkilenen yaklaşık 12 bin otel ve konaklama tesisinin 

konaklama vergileri 2021 yılı Ocak ayına kadar ertelendi.
 » Yurtiçi Havayolu taşımacılığı, konaklama, yeme-içme, sinema- tiyatro 

sektörlerinde KDV oranı %18’den %1’e düşürüldü.
 » İşyeri kiralamaları, yolcu taşımacılığı, sanatsal-kültürel faaliyetler, 

düğün-nikah organizasyonları, konut, temizlik ve çeşitli bakım-onarım 
hizmetleri, terzi-ütü-kuru temizleme gibi hizmetlerde KDV oranları da 
%18’den %8’e düşürüldü.

 » İşyeri kira stopajları %20’den %10’a indirildi.
 » Normalleşme sürecinde sosyal hayatın canlanması için vatandaşa çok 

uygun şartlarda; konut, taşıt, sosyal hayatı destek ve tatil kredileri 
gibi krediler temin edildi. Piyasa şartlarına göre çok cazip olan bu 
kredilerden sadece 250 bine yakın vatandaşımız, 1-2 ay içinde 60 
milyar liranın üzerinde konut kredisi kullandı. Böylece ülke genelinde 
Temmuz ayındaki konut satışları tüm zamanların rekorunu kırarak 
yaklaşık 230 bine ulaşmıştır.
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4. SALGINLA 
MÜCADELEDE 
ÜLKEMİZİN YAPMIŞ 
OLDUĞU DIŞ 
YARDIMLAR

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında birçok gelişmiş 
ülke bile kendi içine kapanarak, salgınla baş etme mücadelesi 
verirken, ülkemiz ise bir taraftan kendi halkına sahip çıkarken, 
diğer taraftan da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 
ve büyük devlet anlayışı çerçevesinde yürütülen insani dış 
politika ile birçok ülkeye ayni ve nakdi destekler sağlamıştır.

Bu süreçte, ülkemizden din, dil, ırk ayrımı gözetilmeksizin 
150’den fazla ülke ve uluslararası kuruluşa yardım yapılmış ve 
süreç içinde yapılmaya devam edilmektedir.

Yapılan yardımların büyük bir kısmı solunum cihazı, ilaç 
(özellikle yerli üretim piravir tablet), maske, önlük gibi 
koruyucu tıbbi malzeme ile dezenfektan ürünleri olmak 
üzere bir kısmı da nakdi yardımdan oluşmaktadır.

Yardım yapılan ülkelerin büyük kısmı hibe olmak üzere, bir 
kısmı da satın alma ve ihraç izni olup, 6 ülkeye de nakdi yardım 
yapılmıştır.
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Ülkemiz sağlık koşullarında ciddi ekonomik sıkıntılar yaşayan 
dost ülkelere bütçe desteğinde de bulunmaktadır. Bu 
kapsamda, Türkiye, 22 Nisan tarihli İslam İşbirliği Teşkilatı 
İcra Komitesi Toplantısında Filistin’e 5 Milyon dolar tutarında 
hibe desteği açıklamıştır. Bütçe desteği önümüzdeki günlerde 
Filistin’e aktarılacaktır.

Bu yardımlarla birlikte, TİKA, Yurtdışı Türkler Başkanlığı gibi 
kuruluşlarımız aracılığıyla, salgın koşullarında gıda güvenliği 
sorunu yaşayan ülke ve bölgelere yönelik yardım programları 
da organize edilmiştir.

Bu kapsamda, Yurtdışı Türkler Başkanlığı tarafından 
Ramazan ayında özellikle hedef coğrafyamızda yer alan 13 
ülkede dezavantajlı gruplara yönelik gıda, sağlık ve temizlik 
malzemelerinden oluşan 5.200 koli yardım sağlanmıştır.

Bunların dışında Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, 
Dışişleri Bakanlığı, TİKA, YTB, Kızılay gibi kurum ve 
kuruluşlarla birlikte uluslararası STK’lar ve ilgili ülkede faaliyet 
gösteren sektör temsilcileri tarafından da birçok yardım 
yapılarak ülkemizin bu alandaki katkılarına destek verilmiştir.
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5. SALGIN SÜRECİNDE 
YURTDIŞINDAN ÜLKEMİZE 
TAHLİYE EDİLEN VE 
TEDAVİ AMAÇLI GETİRİLEN 
VATANDAŞLARIMIZ 

Koronavirüs ile mücadele sürecinde, yurtiçinde olduğu gibi 
yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza da sahip çıkılmış, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Cumhuriyet tarihimizin en 
büyük tahliye operasyonları gerçekleştirilmiştir.

Mart ayından bu yana yurtdışında 141 ülkede geçici statüde 
bulunan 90 binden fazla vatandaşımız salgın nedeniyle yurda 
getirilmiş, 14 günlük zorunlu karantina hizmetleri ücretsiz 
olarak karşılanmıştır.

Benzer şekilde, salgın sürecinde yurtdışında yaşamakla birlikte 
tedavi imkanı bulamayan 33 farklı ülkeden 143 vatandaşımız 
ambulans uçaklarla ücretsiz bir şekilde ülkemize getirilmiş ve 
tedavileri yapılmıştır.
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6. KOVİD-19 SÜRECİNDE 
YURTDIŞINDA YAŞAYAN 
VATANDAŞLARIMIZA 
YÖNELİK DİĞER 
ÇALIŞMALAR

Covid-19 salgının ortaya çıkışıyla dünyanın her yerindeki Türk 
vatandaşlarına hizmet vermek için 14 Mart 2020 tarihinde 
Dışişleri  Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi(+903122922929) 
bünyesinde 7/24 hizmet veren Koordinasyon ve Destek 
Merkezi, Konsolosluk Çağrı Merkezi ile birlikte salgının başladığı 
21 Ocak 2020 tarihinden bu yana 54 bin çağrıyı cevaplandırdı.

Koordinasyon ve Destek Merkezi’ne telefonun yanısıra, 
e-posta, twitter ve facebook aracılığıyla da ulaşılabiliyor.

Uçuşların durdurulması nedeniyle yurtdışında kalan ve vize 
süresi aşımı gibi izin sorunlarıyla karşılaşan vatandaşlarımız için 
Dışişleri Bakanlığımız tarafından ilgili ülke makamları nezdinde 
girişimler yapıldı. Büyükelçiliklerimiz ve Konsolosluklarımız, 
yurtdışından dönemeyip de konaklama sıkıntısı çeken veya 
mali açıdan zor duruma düşen vatadandaşlarımızla da 
ilgileniyor, kendilerine destek oluyor.

Yurtdışında COVID-19 virüsü sebebiyle hayatını kaybeden 
vatandaşlarımızın cenazelerinin Koronavirüs Bilim 
Kurulu’muzun belirlediği şartlarla THY tarafından Türkiye’ye 
getirilebilmesi sağlandı.
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Koronavirüs sebebiyle yaşadıkları ülkelere geri dönüş 
yapamayan vatandaşlarımızın araçlarıyla Türkiye’de kalma izin 
süreleri 30 Haziran 2020 tarihine kadar uzatıldı.

Yurtdışı borçlanma talebiyle emekli olmak isteyen 
vatandaşlarımızın, Koronavirüs’e karşı alınan tedbirlerden 
dolayı hak kaybına uğramaması için eksik belge ibraz etme 
süreleri uzatıldı. Yapılan yeni düzenlemeyle;

• 01/12/2019-31/12/2019 tarihleri arasında eksik bilgi,  
beyan ve belgelerini tamamlaması için bildirim yazısı 
gönderilenlerin 31/7/2020 tarihine kadar verecekleri eksik 
bilgi, beyan ve belgeler süresinde verilmiş kabul edilecek.

• 01/01/2020-29/02/2020 tarihleri arasında bildirim yazısı 
gönderilenlerin 01/03/2020 tarihine kadar geçen süreleri 
üç aylık süreden düşülerek kalan süreleri 01/07/2020 
tarihinden itibaren başlatılacak.

• 01/03/2020-30/06/2020 tarihleri arasında bildirim yazısı 
gönderilenlerin üç aylık süresi ise 01/07/2020 tarihinden 
itibaren başlatılacak.
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7. SALGINLA 
İLGİLİ ÜLKEMİZİN 
YÜRÜTTÜĞÜ DİĞER 
ULUSLARARASI 
İŞBİRLİĞİ 
GİRİŞİMLERİ

Salgınla mücadelede uluslararası işbirliği ve dayanışmaya 
büyük önem veriyoruz. Çünkü son yüz yıl içinde dünyanın karşı 
karşıya kaldığı en ölümcül salgın hastalığa sahip olan ve 8,5 ay 
içinde 215 civarında ülkeye hızla yayılan böylesi tehlikeli bir 
salgınla mücadele, küresel bir mücadeleyi gerektirmektedir.  
Hızlı yayılma özelliği nedeniyle, salgının görüldüğü ülkelerin 
tamamında başarılı olunmadıkça, dünyanın belirli ülkelerinde 
salgını kontrol altına almak ve mücadelede başarılı olmak 
yeterli olmayacaktır. Bu nedenle, salgının yayılmasını önlemek, 
tedavi yöntemlerinde ve aşı çalışmalarında başarılı olmak, 
uluslararası işbirliği ve yardımlaşmayı zorunlu kılmaktadır.

Bu anlayış çerçevesinde, ülkemiz salgınla mücadele 
kapsamında bir taraftan yurtiçinde gerekli tedbirleri hızlıca 
alırken, diğer taraftan da bu alanda bir çok uluslararası işbirliği 
girişimini başlatmış ve destek vermiştir.
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Sayın Cumhurbaşkanımız bu kapsamda ABD, Rusya, Almanya, 
İngiltere, Azerbaycan, Ukrayna, Malezya, İran, Sırbistan, 
Bulgaristan, Özbekistan, Japonya, G.Kore, Türkmenistan 
dahil birçok ülkenin liderleriyle görüşmeler yaparak, salgınla 
mücadelede tecrübe paylaşımı yanında, uluslararası işbirliği 
konularında da fikir alışverişinde bulunmuştur.

Kovid-19 özel gündemi ile 8 Nisan 2020’de toplanan Türk 
Konseyi Liderler Zirvesinde Sayın Cumhurbaşkanımız 
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan Devlet 
Başkanları ve Macaristan Başbakanı ile de görüşmüştür.

Yine Sayın Cumhurbaşkanımız, AB’nin 4 Mayıs günü 
düzenlediği Koronavirüsle Küresel Mücadele Zirvesine, 4 
Haziran tarihinde ise İngiltere’nin ev sahipliğinde yapılan GAVİ 
Aşı Zirvesine katılarak, salgınla mücadele ve salgına karşı 
bulunacak aşı konusunda Türkiye olarak her türlü işbirliğine 
hazır olduğumuzu ifade etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız 
konuşmasında, ülkelerin aşı milliyetçiliği yapmaması 
gerektiğini, aşının sadece gelişmiş ülkeleri değil, tüm dünyaya 
yayılması gerektiğini ve insanlığın ortak malı olmasını önemle 
vurgulamıştır.

Dış İşleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’da, bu süreçte 
uluslararası işbirliği kapsamında 13 ülkenin Dış İşleri 
Bakanlarıyla yüz yüze veya telekonferans ve telefonla görüş 
alışverişinde bulunmuştur. Yine kendisinin ev sahipliğinde 
19 Mayıs’ta gerçekleştirilen Antalya Diplomatik Forumu 
kapsamında, Covid-19’un arabuluculuk faaliyetleri üzerindeki 
etkisi de ele alınmıştır.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında atılan adımların 
eşgüdümünün sağlanması amacıyla Kanada’nın inisiyatifiyle 
aralarında ülkemizin de bulunduğu 15 ülkenin katılımıyla 
Dış İşleri Bakanları düzeyinde Uluslararası Koordinasyon 
Grubu (UKG) isimli istişare forumu kurulmuştur. Video 
konferans üzerinden düzenlenen toplantılara Sayın Dış 
İşleri Bakanımız iştirak ederek, ülkemizin görüşlerini ve 
katkılarını paylaşmaktadır. Söz konusu forum çerçevesinde, 
aşı çalışmaları, tıbbi malzeme tedarikinde işbirliği imkânları, 
normalleşme süreçleri ve yeni normalin parametrelerinin ne 
olması gerektiği ile salgının ekonomiye olumsuz etkilerinin 
giderilmesi vb. konularda tecrübe paylaşımı ve görüş alışverişi 
gerçekleştirilmektedir.

Yine, ülkemizin Koronavirüs salgını ile mücadeledeki 
başarısında önemli paya sahip olan Sağlık Bakanımız Sayın 
Dr. Fahrettin Koca Bey ile 21 ülkenin Sağlık Bakanları bizatihi 
görüşme talebinde bulunmuş olup, birçoğu ile görüşme 
gerçekleştirilmiş ve bu süreçteki Türkiye tecrübesi kendileri 
ile paylaşılmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü İstanbul Ofisi’nin Açılışı
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Benzer şekilde Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcıları, 
bürokratları ve Pandemi Bilim Kurulu üyelerince birçok ülkeye 
video konferans yöntemi ile bilgi ve tecrübe paylaşımında 
bulunulmuş ve bulunmaya devam edilmektedir.

Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Başkanlığı, Sağlık 
Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Emine Alp MEŞE tarafından 
yürütülmektedir. Her ay düzenli olarak bir araya gelen Bilim 
Kurulu, 24 – 27 Ağustos tarihlerinde ortak aşı üretimine ilişkin 
bir çalıştay düzenlemiştir.

Yine pandemi Bilim Kurulu üyelerimizce Azerbaycan 
ve Özbekistan’a ziyaret yapılmış ve ülkemizin salgın ile 
mücadelesinde elde ettiği tecrübe ve birikimler uygulamalı 
olarak yerinde anlatılmıştır.

Salgınla mücadele süreci içinde, AK Parti Dış İlişkiler Başkanı 
ve Bingöl Milletvekili Sayın Dr. Cevdet Yılmaz Bey de, 
AB ülkeleri ağırlıklı olmak üzere çeşitli ülkelerin büyükelçi, 
parlamento-siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile 
çoğunluğu telekonferans ile olmak üzere 15 civarında görüşme 
ve toplantıya katılarak, ülkemizin salgınla mücadelede 
yaptıklarını ve bu alanda uluslararası işbirliğine dair ülkemizin 
görüşlerini paylaşmıştır.

Ayrıca, gerek diğer Bakanlarımız, Milletvekillerimiz, kamu 
kuruluşları ve sivil toplum kuruluş temsilcilerimiz de salgınla 
ilgili uluslararası işbirliği ve dayanışma konusunda kendi 
muhataplarıyla çok sayıda görüşme gerçekleştirerek deneyim 
ve işbirliği imkanlarımızı paylaşmışlardır.

DSÖ, ülkemizle işbirliği içinde “Sağlık Acil Durumlarına 
Hazırlık Programı” kapsamında DSÖ İstanbul Ofisini 10 Eylül 
tarihinde hizmete açmış bulunmaktadır. İstanbul’da açılan ofis, 
Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere bulaşıcı hastalıklar 
ve halk sağlığı tehditleri ile deprem, sel, gibi doğal afetlere 
odaklanmış dünyadaki ilk DSÖ ofisi olması açısından büyük 
önem arz etmektedir. Bu ofis için ülkemizin tercih edilmesi, 
ülkemizin girişimci ve insani dış politikası ile bu alanda lider 
konumunu güçlendirerek uluslararası görünürlüğüne katkı 
sağlayacaktır.

Dünya Sağlık Örgütü İstanbul Ofisi’nin Açılışı
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8. ÜLKEMİZİN SALGINLA 
MÜCADELEDEKİ 
BAŞARISIYLA İLGİLİ 
YABANCI MEDYA 
KURULUŞLARINDA YER 
ALAN HABERLER VE 
ULUSLARARASI KURULUŞ 
YETKİLİLERİNİN BEYANLARI

Ülkemizin gerek salgınla mücadeledeki başarısı, gerekse 
bu süreçte hiçbir ayrım gözetmeksizin 150 civarında ülke 
ve uluslararası kuruluşa malzeme ve nakdi yardım yapması, 
dünyadaki birçok yabancı medya kuruluşunun haberlerinde 
olumlu olarak yer almış ve yine çok sayıda uluslararası kuruluş 
tarafından da takdir edilmiştir.
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8.1. Yabancı Medya Kuruluşlarında Yer Alan Haberler

BBC: 
“Türkiye, salgının yayılmasını sınırlandırmayı başaran 
az sayıda ülke arasında.” 
“Türkiye bir başarı hikayesi olarak görülse de tedbiri 
elden bırakmıyor.”
(https://www.bbc.com/news/world-
europe-52831017)  

CNN: 
“Türkiye’nin, dışarı çıkamayanlar için açtığı çağrı 
merkezleri her türlü ihtiyaçlarını görüyor.”
“Türkiye salgının başlangıcında süratle geliştirdiği 
üretim programları sayesinde sadece kendine değil, 
dışarıya da koruyucu ekipman sağlıyor.” (https://
edition.cnn.com/videos/world/2020/04/16/
coronavirus-turkey-response-pkgarwa-damon-intl-
ldn-vpx.cnn) 

 Reuters:
 “Türkiye’nin salgınla mücadeledeki başarısı filyasyon 
ekiplerine atfediliyor.”
(https://www.reuters.com/article/us-health-
coronavirus-turkey-tracing/turkeyscontact-tracers-
race-to-contain-coronavirus-idUSKBN22D4S8) 

El Cezire: 
“Türkiye’de salgının yayılımı başlangıcından 6 hafta 
sonra kontrol altına alınmış görünüyor.” 
“Filyasyon ekipleri, hastaların karantinada 
kaldığından emin oluyor ve temasa geçtikleri 
herkesi tespit ediyor.” (https://www.aljazeera.com/
news/2020/05/turkey-touts-contact-tracers-bid-
curbcovid-19-200509151843328.html) 
 

VOA: 
“Türkiye, sürpriz bir koronavirüs başarı hikayesine 
dönüştü.” “Türkiye, uzmanların yaşanacağını 
söylediği büyük felaketi önlemiş görünüyor.”
 (https://www.voanews.com/covid-19-pandemic/
after-missteps-turkey-tamescoronavirus) 

The Economist: 
“Türkiye’nin salgın stratejisi işe yaradı. Virüse karşı 
savunmasız olanlar hastalığa yakalanmadı, vakaların 
çoğu iyileşti.”
 “Salgın sırasında fabrikalarını açık tutan ülkelerin, 
sağlık sistemlerinin bunun sonuçlarıyla başa 
çıkabileceğinden emin olması gerekir. Türkiye 
bu sınamanın üstesinden geldi. Uluslararası 
havalimanları büyüklüğünde bir hastaneler ağı inşa 
etti.”

 “Kovid-19 Türkiye’nin sağlık sistemini alt edemedi, 
tıbbi malzemeleri hiçbir zaman tükenmedi.” (https://
www.economist.com/europe/2020/06/04/what-
turkey-got-right-about-thepandemic) 

 The Telegraph: 
“Türkiye, salgın sürecinden geleceğe iyimser bakarak 
çıkmayı hak etti.”
“Türkiye’nin çok boyutlu salgın stratejisi başarılı 
oldu.” (https://www.telegraph.co.uk/travel/
destinations/europe/turkey/articles/turkey-
travelsafest-regions-avoid/) 
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8.2. Uluslararası Kuruluş Yetkililerinin Salgınla 
Mücadelemizi Takdir Eden Beyanları:

Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev (5 Nisan 2020): 
“Türkiye, Azerbaycan’a test kitleri gönderen ilk ülke olmuş, 
böylece kardeş ülke Azerbaycan’ın bu hastalıktan muzdarip 
ilk hastaların teşhis edilmesi için gerekli imkanlara ulaşmasını 
sağlamıştır.”

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus (10 Nisan 2020): 
“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı komşularına ve diğer ülkelere 
yardımlarından dolayı takdir ediyorum. Bu bizim savunduğumuz 
ve gerçekleşmekte olan bir dayanışma ilkesidir.” 
“Türkiye’nin yardımlarına teşekkür ediyorum. Türkiye’nin 
sergilediği dayanışma tüm dünyaya örnek olmalı.” 

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Ryan (10 Nisan 2020): 
“Türkiye başka ülkelere her zaman yardım elini uzatmıştır şimdi 
de uzatıyor. Birçok farklı ülkedeki Türk kurtarma ekipleriyle 
tanıştım. Türkiye her zaman yaptığı şeyi yapıyor ve herkes 
desteği için Türkiye’ye minnettar.” 
“Avrupa kıtasında, doğal felaketler ve büyük ölçekli nüfus 
temelli afetlerle başa çıkma konusunda muhtemelen hiçbir 
ülke Türkiye’den daha tecrübeli değildir.” 

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg (15 Nisan 2020): 
“Türkiye müttefiklere en çok yardım sağlayan ülkelerden biri.”

DSÖ Türkiye Temsilcisi Irshad Ali Shaikh (3 Mayıs 2020): 
“Alınan tedbirler ve izlenen politika çok etkileyici.” 
“Türkiye dünyaya örnek oldu. Türkiye’nin aldığı bazı tedbirlerin 
bir yayın haline getirilerek DSÖ içinde yayımlanması kararı 
aldık.” “Alınan önlemler ve testlerin sık kullanımı ve yaygınlığı 
konusundaki duyarlılık nedeniyle Türk yetkililere teşekkür 
ederim.”

AB-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı ve Avrupa Parlamentosu 
Milletvekili Czarnecki (24 Haziran 2020):
“Türkiye’nin şimdiye kadar ekonomik alanda kaydettiği 
başarı, ülkenin yeni tip koronavirüs salgını sonrası ekonomi 
dünyasında çok daha büyük rol oynamasına fırsat tanıyacak. 
AB tek pazarına yakınlık, yüksek kapasiteli iş gücü ve güçlü 
işletmecileri, Türkiye’ye büyük avantaj sağlayacak.” 

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger (25 Haziran 2020): 
“Salgın, Türkiye’nin AB için güvenli bir liman ve en yakın üretim 
üssü olduğunu ortaya koydu.” 
“Mevcut ticaret, nakliye ve tedarik zincirlerinin sorgulandığı ve 
yeniden yapılandırılmaya çalışıldığı bu dönemde AB, Türkiye 
ile coğrafi yakınlığını, ticaret ve ikili ilişkilerde çok daha sağlam 
bir iş birliğinin zemini olarak görmelidir.” 

AP Türkiye Raportörü Amor (25 Haziran 2020):
“Türkiye’ye kesinlikle minnettarız. Gösterdikleri insancıl 
yaklaşım dışarıdaki imajını olumlu etkiledi.” 

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge (9 Temmuz 2020):
DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, salgın 
sürecindeki ilk yurtdışı ziyaretini 9-10 Temmuz tarihlerinde 
ülkemize yapmıştır. Dr Kluge Türkiye ziyaretinde, ülkemizin 
salgın sürecinde yürüttüğü çalışmaları överek, diğer ülkeler 
tarafından örnek alınması gerektiğini ifade etmiştir. 
Ayrıca, Sağlık Bakanlığı ve DSÖ Türkiye Ofisi tarafından birlikte 
hazırlanan “Pandemi Sürecinde Türkiye’nin Başarı Hikâyesi” 
başlıklı raporun lansmanı, Dr. Kluge ve Sağlık Bakanımız Dr 
Fahrettin KOCA tarafından yapılmış olup, söz konusu raporun 
kısa süre içerisinde DSÖ’nün yayın organlarında yayınlanması 
beklenmektedir.
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9. SONUÇ
8,5 ayda 215 ülkede görülen Yeni Koronavirüs salgını, yüz 
yıl önce İspanya’da görülen grip salgınından sonra dünyada 
yaşanan en tehlikeli ve ölümcül salgın niteliğindedir.

Salgının ilk görüldüğü andan itibaren geçen yaklaşık 8,5 
aylık sürede 900 bini aşkın ölümlü vaka sayısı insanları ve 
yöneticileri endişeye sevk etmektedir.

Diğer taraftan salgınla mücadele sürecinde insanların yorulmuş 
olması, aşı çalışmalarının zaman alacak olması ve önümüzdeki 
sonbahar-kış aylarında nezle-grip gibi hastalıkların da doğal 
olarak artacak olması endişeleri artırmaktadır.
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Bazı bilimsel çalışmalarda, salgının hastalık nedeniyle ölümlere 
neden olmasının dışında, özellikle geri kalmış ve gelişmekte olan 
ülkelerde, ekonomilerin çökmesi neticesinde ortaya çıkabilecek 
yoksulluk ve açlık nedeniyle de ölümlerin artabileceği ifade 
edilmektedir. Bu tür ülkelerde, sağlık altyapıları ile kalifiye 
doktor ve sağlık personellerinin de yetersiz olması dikkate 
alındığında salgının kontrolü zorlaşacaktır.

Tüm bu gelişmeler ve geleceğe yönelik endişeler, salgınla 
mücadelede şu ana kadar yeterli bir dayanışmayı sergilediği 
söylenemeyen dünya ülkelerinin, bu alanda daha yoğun bir 
işbirliği ve dayanışma göstermeleri ve böylece yüzyılın en 
tehlikeli salgını karşısında başarılı olmaları beklenmektedir.

Salgınla mücadelede mutlak başarı, küresel ölçekte 
dayanışma ve işbirliğinden geçmektedir. Çünkü böylesi 
hızlı yayılım gösteren bir virüs, tüm dünyada tamamen 
kontrol altına alınmadığı taktirde, sadece bir ülke veya bir 
bölgede kontrol altına alınması, başarı açısından asla yeterli 
olmayacaktır.

Esas görevi bu tür küresel salgın vb. krizlerde, dünya ülkelerine 
rehberlik ve koordinasyon görevi olan, başta DSÖ ve BM gibi 
uluslararası kuruluşların da, bu süreçte maalesef başarılı bir 
sınav verdikleri söylenemez. Bu nedenle de, başta ABD 
yönetimi olmak üzere dünya kamuoyundan şiddetli eleştirilere 
muhatap oldular. Bu durum, bu tür uluslararası kuruluşların 
yeniden yapılandırılması tartışmalarının da yoğunlaşmasına 
neden olmuştur.

Ülkemiz salgınla mücadele döneminde, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın tecrübeli liderliğinde, diğer dünya 
ülkelerinden ayrışan başarılı bir sınav vermiş ve bu alanda 
birçok dünya ülkesinin takdirini kazanan model ülke 
konumunda olmuştur.

Salgınla mücadele süreci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 
için de test niteliğinde olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
kriz yönetimindeki tecrübeli liderliğinin yanında, 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin getirmiş olduğu 
hızlı karar alma ve uygulama mekanizması da mücadelede 
etkinliği artırmış ve başarıda önemli bir rol oynamıştır.
Yine Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin KOCA ve ekibinin, daha 
salgının başlangıcında, alanında en yetkin kişilerden oluşan 
Bilim Kurulunu oluşturarak krizi ve salgını başarılı bir şekilde 
yönetmesi, toplumun hemen her kesiminin güven ve takdirinin 
kazanılmasına ve mücadelede katkılarına yol açmıştır. Sağlık 
çalışanlarımızın bu süreçte yürüttüğü fedakar çalışmalar 
takdire şayandır.

Ayrıca, geçmiş iktidarlar döneminde devamlı konuşulup, bir 
türlü gerçekleştirilemeyen Sosyal Güvenlik Reformunun, 
daha iktidarımızın ilk yıllarında gerçekleştirilmesi ve pek çok 
gelişmiş ülkenin dahi yapamadığı, tüm toplumun Sosyal 
Güvenlik Şemsiyesi altına alınması da başarıda önemli bir yol 
oynamıştır.
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Bu süreçte, Türkiye bir taraftan yurtiçi ve yurtdışında yaşayan 
vatandaşlarına çok geniş kapsamlı ekonomik ve sosyal paket 
yardımlarıyla sahip çıkarken, diğer taraftan da büyük devlet 
anlayışı ve yürütmüş olduğu insani dış politikası ile 150 
civarında ülkeye ve uluslararası kuruluşa yardım eli uzatmış, 
bu davranışı ile dünyada takdir görmüştür.

Türkiye, salgın sürecinde gösterdiği bu başarısıyla, salgın 
sonrasında dünyanın yeni normal olarak nitelenen düzeninin 
şekillenmesinde ve uluslararası kuruluşların yeniden 
yapılandırılmasında da önemli bir rol üstlenecektir.

Temizlik, Maske, Mesafe
kurallarına riayet edelim, Kovid-19’u

BİRLİKTE YENELİM
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