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TAKDİM
Değerli Türk Dünyası sevdalıları,

Dünya, Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve bir anda bütün insanlığı etkisi altına alan 
Kovid-19 olarak adlandırılan bir salgın döneminden geçmektedir. Bu salgın milyonlarca 
kişinin hastalanmasına, bincelerce kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuştur. Yeni ko-
ronavirüs hastalığını tedavi edecek ilaç veya hastalığı önleyecek aşı çalışmalarının henüz 
nihayete ermediği göz önüne alındığında bu olumsuz tablonun devam edeceği yönünde 
kanaate sahip olmak için yeterli sebeplerimiz var denebilir. Bunun yanında hâlâ içerisinde 
bulunduğumuz pandemi süreci, virüs bulaşmayan milyarlarca insanı da gerek ekonomik 
yönden gerek sosyal hayat açısından gerekse de psikolojik sağlık bakımından etkilemiştir, 
etkilemeye devam etmektedir. Bu dönemde insanlar evlerine kapanarak, toplumsal haya-
tın sınırlarını zorlayacak düzeyde karantina temelli yeni bir yaşam şekli ile tanışmıştır. 

Kovid-19, devletleri ise girift bir takım sorunlar ile karşı karşıya bırakmıştır. Devletler 
başta sağlık olmak üzere ekonomiden spora, turizmden eğitime, kültür-sanattan ulaşıma, 
adaletten sosyal hizmetlere birçok alanda problemlerle karşı karşıya kalmıştır. Ortaya çı-
kan krizin çok boyutlu hâli, devletlerin kamu hizmetlerinde bazı alanları öncelemesine se-
bep olmuştur. Bu bağlamda devletler bir yandan kendi kapasiteleri, birikimleri, anlayışla-
rı, öncelikleri, mekanizmaları ve yöntemleriyle Kovid-19’a karşı mücadelede etmektedir.

TDBP Uluslararası İlişkiler Komisyonu tarafından hazırlanan bu raporda, salgının 
Türk devletlerini nasıl etkilediği, Türk devletlerinin pandemiyle nasıl mücadele ettiği so-
ruları temelinde bağımsız Türk devletlerinin Kovid-19’a karşı uyguladığı politikaları ve 
uygulamaları ile ülkelerdeki vaka, vefat ve iyileşen hasta sayılarını inceledik. Ayrıca Türk 
Konseyi faaliyetleri ile Türk devletlerinin kendi içerisindeki dayanışma ve iş birliği ça-
lışmaları için raporumuzda ayrı bir bölüm oluşturduk. Sınırların kapatılmasına, şehirlerin 
karantina altına alınmasına yol açan, sosyal yaşamı durduran, sağlık altyapısı ile birlikte 
ekonomik yatırımları alt üst eden bu salgın sürecinde Türk Konseyi üye ülkeleri ve göz-
lemci ülkeleri arasındaki dayanışma ve işbirliği içerisinde gerçekleştirilen politikaların 
bütün ülkeler ve uluslararası kurumlar için bir rol model olacak düzeye erişmesi, bizler 
için “şerrin içindeki hayır” olmuştur. Dünya Türklüğü arasındaki dayanışma, iş birliği ve 
ortak hareket etme kültürünün gerek kriz sürecinin devamında gerekse de kriz sonrası 
dönemde artarak devam etmesi en büyük dileğimizdir.

Bu çalışmamız vesilesiyle, Türk Dünyası Birlik Platformu olarak başta sağlık çalı-
şanları olmak üzere hayatını kaybeden tüm insanlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, 
hastalarımıza acil şifalar diliyoruz.

Mustafa KOÇYEGİT 
TDBP Genel Sekreteri
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GİRİŞ
Tarih boyunca insanoğlu doğal ya da doğal ol-

mayan birçok felaket ile karşı karşıya kalmış ve 
günün koşulları dahilinde bunlarla başa çıkmaya 
çalışmıştır. İnsanoğlunun doğaya verdiği tahribat 
sonucunda günümüzde iklim değişikliği başta ol-
mak üzere ormanların tahribatı, çölleşme, ozon 
tabakasının incelmesi, biyolojik çeşitliğinin azal-
ması, savaşlar, kıtlıklar, nükleer enerji kazaları, 
afetler, salgınlar gibi birçok önemli sorun ortaya 
çıkmış ve bu sorunlar ile baş etmek için küresel 
düzeyde örgütlenmiş aktörler aracılığıyla önlem-
ler alınmaya çalışılmıştır. 

AIDS’ten çiçek hastalığına, gripten vebaya 
kadar insanoğlu tarih boyunca birçok salgın tü-
rüyle karşılaşmıştır. Salgınların önemli bir kısmı 
ortaya çıktığı yerin haricinde diğer bölgeleri de 
etkilemiş olduğu için çok sayıda can kaybına yol 
açmış ve derin izler bırakmıştır. Dünya üzerin-
de gerçekleşen salgınlar sadece can kayıplarına 
neden olmamakta ekonomik, yönetsel, toplumsal 
ve siyasal anlamda çok önemli gelişmelerin de 
yaşanmasına sebebiyet vermektedir. Yakın tarihi-

mizde salgın hastalıklar içerisinde virüsler etkili 
olmuş, 2002 yılında Uzak Doğu’da SARS virü-
sü ve 2012 yılında Suudi Arabistan’da MERS 
virüsü dünyayı etkisi altına almıştır. Ancak geç-
mişte yaşanan salgınlar ile günümüzdeki salgın 
arasındaki en önemli fark ise insan hareketliği-
nin geçmişe oranla daha fazla artmış olmasından 
kaynaklı virüsün bulaşma ve yayılma hızı daha 
da artmıştır. Küreselleşme politikasının bir sonu-
cu olarak yüksek hareketlilik ile bir anda Çin’in 
Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavi-
rüsü (Kovid-19) önce Asya kıtası içerisinde son-
rasında ise Afrika, Avrupa ve Amerika kıtasında 
yayılmaya başlamış ve bunun neticesinde dünya 
üzerinde hayat durma noktasına gelmiştir.

Ülkeler, tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 
salgını ile mücadele etmek ve yayılmasını önle-
mek için her türlü çabayı göstermektedir. Mart 
2020’den bu yana Kovid-19 Dünya Sağlık Örgü-
tü tarafından salgın ilan edildi ve virüsü önlemek 
için bir dizi acil önlem alındı. Tüm bunlara rağ-
men Ağustos 2020 itibariyle dünyada yaklaşık 24 
milyon kişiye Kovid-19 virüsü bulaşmış ve 822 
bin kişi ölmüştür. Çeşitli yollarla önüne geçil-
meye çalışılan koronavirüs salgını şüphesiz Türk 
devletlerinde de etkili olmuş ve Türk devletleri 
pandemi sonucunda ortaya çıkan sorunlar ile mü-
cadele etmektedir.

Bu raporda, Türk devletlerinin salgın boyunca 
aldığı önlemler, Türk devletlerindeki salgının bo-
yutu, toplam vaka, vefat ve iyileşen hasta sayıları 
ile Türk devletleri arasındaki işbirliği gibi konu-
lar ele alınacaktır.
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SALGIN SÜRECİNDE İZLENEN 
POLİTİKALAR
AZERBAYCAN

Azerbaycan’da Kovid-19 virüsüne karşı alı-
nan tedbirler ilk resmî vaka tespit edilmeden 
başlamıştır. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ta-
limatları üzerine Azerbaycan Cumhuriyeti Ba-
kanlar Kurulu altında ilgili devlet kurumlarından 
oluşan bir Operasyonel Karargah, 2020 Ocak 
ayında kurulmuştur.

Operasyonel Karargah, 28 Şubat 2020 tarihin-
de İran’dan Azerbaycan’a geçiş yapan bir Rusya 
Federasyonu vatandaşında ilk Kovid-19 vakası-
nın tespit edildiğini açıklamıştır. Aynı gün Azer-
baycan, İran ile sınırlarını iki hafta süreliğine ka-
patma kararı almıştır.

2 Mart’ta, ülkedeki tüm eğitim kurumlarında 
tıbbi-profilaktik, dezenfektan ve diğer önleyici 
tedbirleri yoğunlaştırmak için, 3 ile 9 Mart 2020 
(10 Mart için ilk çalışma günü) tüm eğitim ku-
rumlarında, eğitim sürecinin askıya alınmasına 
ve ilgili tüm faaliyetlerin ertelenmesine karar ve-
rilmiştir. 10 Mart tarihinde ise bu süreç 20 Mart’a 
kadar uzatılmıştır. Ayrıca Mart ayında Bakü’de 
ve ülkenin çeşitli bölgelerinde yapılacak gele-
neksel Nevruz şenlikleri, Bakü Yolu Bisiklet Ya-
rışı Kupası’nın ilk turu ve Azerbaycan Basketbol 
Şampiyonası maçları iptal edilmiştir.

12 Mart tarihinde Kovid-19 tanısı konulan 51 
yaşındaki kronik böbrek hastalığı olan bir kadının 
hayatını kaybetmesiyle ilk ölüm gerçekleşmiştir.

13 Mart 2020’de Gürcistan ile 14 Mart 2020’de 
Türkiye ile hava ve kara sınırları karşılıklı olarak 
kapatılmıştır.

Mart ayı sonunda gerçekleşmesi planlanan 55. 
Avrupa Karate Şampiyonası iptal edilirken Azer-
baycan Premier Ligi ertelenmiştir. Daha sonraki 
süreçte, Azerbaycan’da futbol geriye dönmemiş 
ve ligler ertelendiği tarihteki puan durumu ile tes-
cil edilmiştir.

Azerbaycan Havayolları ve yabancı havayol-
ları tarafından gerçekleştirilen uçuşlar 16 Mart 
tarihinden itibaren geçici olarak askıya alınmış-
tır. Azerbaycan Havayolları 15 Mart’tan itibaren 
Türkiye’ye charter seferleri düzenleyerek, bu 
uçuşlarla yurt dışına çıkan Azerbaycan vatan-

daşlarını kendi ülkelerine dönmelerine yardımcı 
olmuştur.

Virüsün yayılmasını önlemek için, 14 Mart 
2020’den itibaren ülkedeki esnek ve sistematik 
önleyici tedbirlerin devamı olarak sosyal izolas-
yon kuralları uygulanmış ve ilk başta 20 Nisan 
2020’ye kadar özel bir karantina rejimi ilan edil-
miştir. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in inisiyati-
fiyle yeni hastanenin inşasına başlanmış ve mart 
ayı sonunda hizmete giren “Yeni Klinik”, koro-
navirüs hastalarının tedavisi için tahsis edilmiştir. 
Aynı zamanda, virüsle mücadelede ülkenin ihti-
yaçlarını karşılamak için koruyucu maskeler ve 
diğer gerekli tıbbi malzemelerin üretimine baş-
lanmıştır.

20 Mart tarihine kadar askıya alınan eğitim sü-
reci yeniden ileri tarihe ertelenmiştir. Sonuç ola-
rak uzaktan eğitim sürecine geçilmiştir.

Kovid-19 enfeksiyonunun yayılmasını önle-
mek için, 31 Mart tarihinden 20 Nisan’a kadar 
karantina sürecine geçilmiştir. Bu süreci takiben 
Dünya Sağlık Örgütü’nün önerileri dikkate alı-
narak özel karantina rejimi 31 Mayıs 2020, saat 
00:00’a kadar uzatılmıştır. Mayıs ayı içeisinde-
ki pandemi boyutuna bakıldığında, günlük yeni 
vakaların sayısı ilk kez üç haneli sayılara ulaş-
mıştır. 9 Mayıs’ta görülen bu durum sonrasında 
14 Mayıs’tan itibaren ise hiç üç haneli sayıların 
altına düşmemiştir. Bu artış göz önüne alınarak 
karantina, 15 Haziran 2020 tarihine kadar uzatıl-
mıştır. Bunun yanında daha önce getirilen yasak-
ların bazıları kaldırılmıştır. Bu bağlamda alışve-
riş merkezleri ve kafeler sabah 08.00’den akşam 
22.00’ye kadar hizmet vermektedir. Tedbirlerin 
esnetilmesinin bir sonucu olarak vaka sayıların-
daki artış yükselmiştir. Günlük vakaların yüksel-
me eğiliminde bir değişiklik olmaması sebebiy-
le sokağa çıkma yasağı getirilmiştir. 14 Haziran 
2020’de 00.00 ile 16 Haziran 2020 06.00 saatleri 
arasında Bakü, Gence, Lenkeran ve Sumgayıt, 
Abşeron, Yevlah, Ismayilli, Kurdamir ve Salyan 
bölgelerinde sıkı bir karantina rejimi uygulan-
mıştır. 

Yeni tip bir koronavirüs enfeksiyonunun ya-
yılması ile sıhhi-epidemiyolojik durumun ana-
lizine göre, Goranboy, Göygöl ve Mingachevir, 
Barda, Haçmaz, Samuh, Siyezen ve Şeki bölge-
lerinde vaka sayılarında artışlar ortaya çıkmıştır.
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KAZAKİSTAN
Kazakistan’ın salgının kaynağı olan Çin ile 

doğu sınırının bulunması ve arasındaki ilişkilerin 
stratejik bir ortaklığa dayalı olması Kazakistan’da 
pandemi sürecini daha kritik bir hale getirmiştir. 
Çin ile Kazakistan arasındaki komşuluk ilişkileri 
ve Çin’in Kazakistan’ın doğal zenginliklerinden 
olan petrol, doğalgaz gibi kaynaklarını kullanma-
sı, ekonomik olarak kalkınma ve ticaret ortaklığı 
gibi ilişkileri mevcut olan iki ülke, dünyayı etki-
si altına alan virüs nedeniyle bazı kararlar almak 
zorunda kalmıştır.

Kazakistan salgına karşı ilk önlemini vaka 
sayısı belirlenmeden ocak ayı içerisinde almaya 
başlamış, buna yönelik Nursultan ve Almatı ha-
valimanları ile birlikte Çin Halk Cumhuriyeti’ne 
sınır olan şehirlerdeki geçiş noktalarında dene-
timlerini arttırmış ve yaklaşık 13 bin kişi termal 
kamera ile kontrolden geçirilmiştir. 24 Ocak ta-
rihinde ise Almatı Uluslararası Havalimanı per-
soneli ve sağlık görevlilerinin katılımıyla bir 
tatbikat gerçekleştirilmiştir. Tatbikat çerçevesin-
de içerisinde enfekte yolcu bulunan bir uçağın 
Çin’den Kazakistan’a gelişi simüle edilmiştir. 26 
Ocak tarihinde, Kazakistan’da Çin vatandaşları-
nın vizesiz olarak 72 saat boyunca bulunmasına 
olanak sağlayan uygulama askıya alınmıştır. 27 
Ocak 2020’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka-
nı başkanlığında Nur Sultan, Almatı ve Çimkent 
bölgelerinin ve şehirlerinin ilgili tüm yetkililerin 
ve valilerin içerisine dahil edildiği, koronavirüs 
enfeksiyonunun ortaya çıkmasını ve yayılmasını 
önlemek için alınan önlemleri koordine etmek 
amacıyla bir komisyon oluşturulmuştur.

Kazakistan, şubat ayı başında salgının kaynağı 
olan Vuhan kentinde bulunan vatandaşlarını tah-
liye etmiştir. 3 Şubat’ta, Vuhan kentinde yaşayan 
80’i öğrenci olmak üzere toplam 83 Kazakistan 
vatandaşının ülkelerine dönmeleri sağlanmıştır.

Kazakistan 1 Mart’tan itibaren İran’la yapılan 
uçuşları askıya almıştır. Güney Kore’de 34 binden 
fazla vatandaşı bulunması sebebiyle uçuşlar dur-
durulmamış sadece haftalık uçuş sayısını 9’dan 
3’e düşürmüştür. 5 Mart tarihinden itibaren İran 
vatandaşlarına yönelik ülkeye giriş yasağı geti-
rilmiştir. Kazakistan ile Azerbaycan arasındaki 
hava taşımacılığında da bu süreçte bazı düzenle-

meler yapılmıştır. Bu bağlamda Nursultan-Bakü 
uçuşları askıya alınmış, Almatı-Bakü hattındaki 
uçuşlar ise haftalık 5’den 1’e indirilmiştir.

13 Mart tarihinde, kısa süre önce Alman-
ya’dan ülkeye gelen iki Kazakistan vatandaşın-
da Kovid-19 tespit edilmesiyle ilk vakalar orta-
ya çıkmıştır. Peşi sırasında açıklanan vakalar da 
Polonya ve İtalya’dan gelen yolcularda ortaya 
çıkmıştır. Vaka sayılarının 10’a çıktığı 15 Mart’ta 
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Toka-
yev, 16 Mart-15 Nisan tarihleri arasında geçerli 
olmak şartıyla OHAL ilan edildiğini açıklamış-
tır. OHAL kararı doğrultusunda alınan kararların 
başlıcaları şunlardır; 

1) Kamu düzeninin korunması, stratejik, has-
sas ve özel kamu binalarının korunması, halkın 
yaşam ve ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması,

2) Ticaret merkezlerinin işleyişinin kısıtlan-
ması,

3) Sinema, tiyatro, alışveriş merkezleri, sergi 
ve fur merkezlerinin faaliyetlerinin askıya alın-
ması,

4) Halkı salgına karşı bilgilendirmek, salgına 
yönelik önlemlerin alınması,

5) Kazakistan Dışişleri Bakanlığı personeli ve 
yabancı temsilciler dışında Kazakistan’a tüm ula-
şım araçlarıyla giriş çıkışların durdurulması.

Bu temel prensipleri belirleyen kararlar dışın-
da ülke içerisindeki okulların erken tatil edilme-
sine, ilk ve ortaöğretim kurumlarının dördüncü 
dönemi için yapılacak tatilin erkene alınmasına 
ve üniversitelerin çevrimiçi eğitime geçmesine 
karar verilmiştir.

20 Mart tarihinde Karaganda’da acil iniş ya-
pan Minsk-Nursultan uçuşundan yolcular içeri-
sinde iki kişide virüs belirlenmiş, aynı gün içe-
risinde 8 vaka daha görülerek ülke içerisindeki 
toplam vaka sayısı 49’e yükselmiştir. Vakaların 
kısa bir sürede artış göstermesiyle birlikte Nur-
sultan ve Almatı şehirleri karantina altına alın-
mıştır. 21 Mart’ta Almatı bölgesinde, 22 Mart’ta 
Aktobe bölgesinde ilk kez virüs tespit edilmiştir. 
Virüsün ülkenin farklı bölgelerinde tespit edil-
mesi sonrasında şehirlere tüm ulaşım araçlarıyla 
yolcu taşımacılığı askıya alınmıştır. İlk vakanın 
görüldüğü 13 Mart tarihinden itibaren vaka sayı-
ları devamlı artış göstermiş ve 25 Mart tarihinde 
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vaka sayısı 81’e yükselmiştir. 26 Mart tarihinde 
Nursultan ile Almatı’da iki hasta taburcu edilmiş, 
aynı gün ise 64 yaşındaki bir hastanın vefat et-
mesiyle ülkedeki ilk ölüm vakası gerçekleşmiştir.

İlk ölüm vakasının görülmesi takiben 27 
Mart’ta Pavlodar, Atyrau ve Mangistau bölge-
lerinde, 28 Mart’ta Doğu Kazakistan ile Kyzy-
lorda bölgelerinde, 29 Mart’ta Batı Kazakistan 
bölgesinde, 31 Mart’ta Türkistan bölgesinde, 3 
Nisan’da ise Kostanay bölgesinde ilk vakalar gö-
rülmüştür. 30 Mart tarihinde Atırav ve Karağandı 
bölgelerinde yer alan 5 şehir ise karantina altına 
alınmıştır.

Nisan ayı başında, 15 Nisan’da sona erecek 
OHAL uygulaması ay sonuna kadar uzatılmıştır. 
Ayrıca başkent Nur-Sultan’da 200 yataklı modü-
ler enfeksiyon hastanesi yine nisan ayı içersinde 
hizmete açılmıştır. 10 bölüm ve 10 çıkıştan olu-
şan hastane 13 günde inşa edildi.

Kazakistan, koronavirüsü salgını ile mü-
cadelede toplam 4.4 trilyon tengelik bir bütçe 
ayırmıştır. Salgın ile birlikte olağanüstü hal ilan 
edilmesi sonucu mali durumu kötüleşen iş adam-
larına destek olması açısında hükümet 31 Aralık 
2020 tarihine kadar vergi muafiyeti getirmiştir. 
Ayrıca Cumhurbaşkanı Tokayev’in açıklaması ile 
birlikte 15 Ağustos 2020 tarihine kadar karşılan-
mayan vergi borçlarının faizleri askıya alınmıştır 
ve 2020’nin üçüncü çeyreğine ait vergi raporu 
gönderme tarihi de ertelenmiştir. Gelir kaybına 
uğrayan ve ücretleri ödenmeden işlerini terk et-
mek zorunda kalan vatandaşlar için devlet sosyal 
sigorta fonundan mâli destek sağlanarak çalışan 
başına ayda 42.5 bin tenge nakdi yardım gerçek-
leştirilmiştir. Ülkenin posta servisi tarafından ise 
ülke içine olan uluslararası postaların teslimatını 
ise askıya almıştır.

Salgınla mücadelede karantina rejiminin ya-
nında OHAL uygulamasını da devreye sokan 
Kazakistan, bu uygulamayı iki kez uzatma kararı 
almıştır. OHAL toplamda 56 gün sürmüş ve 11 
Mayıs 2020’de son bulmuştur. OHAL ilan edil-
mesiyle başlatılan hava taşımacılığına dair ya-
saklar ise 1 Mayıs tarihinde Kovid-19 test sonucu 
belgesi göstermek şartıyla kaldırılmıştır. OHAL 
rejiminin son bulması ile birlikte ise test belge-
si zorunluluğu da kaldırılmıştır. Bunun yanında 

havaalanlarında sosyal mesafe, maske kullanım 
zorunluluğu, termal kameralarla ateş ölçme gibi 
uygulamalar devam etmiştir.

Kazakistan’da haziran ayı içerisinde yasakla-
rın olabildiğince kaldırıldığı gözlenmiştir. Ted-
birlerin yumuşatılmasıyla birlikte vaka sayıların-
daki yükseliş kaçınılmaz olmuştur. Dolayısıyla 
tedbirler ile vaka sayısı arasındaki doğru orantılı 
ilişki göz önüne alınmış ve Kazakistan’da tem-
muz ayı karantinada geçmiştir. 5 Temmuz’da 
başlayıp 2 hafta sürmesi planlanan karantina re-
jimi, ay sonuna kadar uzatılmış ve uygulanmış-
tır. Karantina rejiminde kuaförler, spor salonları, 
fitness merkezleri, yüzme havuzları, kapalı çarşı-
lar, plajlar, müzeler, sergiler, eğlence merkezleri, 
ana okullar, dini yerler, sinemalar, çocuk sağlığı 
kampları ve yemek alanları gibi işletmeler kapa-
tılmıştır. Eczaneler, marketler ve açık pazar yer-
leri çalışmaya devam ederken devlet kurumları, 
ulusal şirketler ve ofisler faaliyetlerine persone-
lin en az %80’inin evden çalışması koşuluyla de-
vam etmiştir. 65 yaş üstü vatandaşların bu süre 
zarfında evden çıkması yasaklanırken parklar ve 
meydanlar gibi halka açık yerlerde en fazla 3 ki-
şinin bir araya gelmesine izin verilmiştir. Ayrıca 
karantina sürecinde gelir kaynaklarını kaybeden 
vatandaşlara 42 bin 500 Tenge (yaklaşık 103 Do-
lar) maddi yardım yapılmıştır.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in 
kararıyla koronavirüs salgını nedeniyle hayatı-
nı kaybedenler Kazakistan vatandaşları için 13 
Temmuz tarihi, ulusal yas günü olarak ilan edil-
miştir.
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KIRGIZİSTAN
Kırgızistan Cumhuriyeti salgına karşı ilk ön-

lemlerini ülkede vaka görülmeden önce almaya 
başlamıştır. Manas ve Oş havaalanlarına termal 
kameralar kurulmuş gelen her yolcu termal kame-
ralar sayesinde kontrol edilmiştir. 23 Ocak 2020 
tarihinden itibaren ise Çin Halk Cumhuriyeti ile 
hava, kara ve demiryolu bağlantılarını askıya al-
mıştır. Akabinde 24 Ocak 2020 tarihinde Çin’den 
gelen et ve et ürünlerine kısıtlama getirmiştir.

Ülkede pozitif vaka tespiti öncesinde önleyici 
tedbirler kapsamında 16 Mart-8 Nisan tarihleri 
arasında tüm eğitim kurumları tatil edilmiştir. Bu-
nun yanında gece kulüpleri, sinemalar, bilgisayar 
oyun kulüpleri, alışveriş ve eğlence merkezlerin-
deki yemek ve oyun alanları kapatılmıştır.

18 Mart 2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı’nın 
ilk üç vakayı onaylaması sonrasında Kırgızistan 
hükümeti 19 Mart 2020 tarihinden itibaren geçi-
ci bir süre için yabancı ülke vatandaşlarının ve 
herhangi bir vatandaşlığı bulunmayan kişilerin 
ülkeye girişini yasaklamıştır. Bu çerçevede, Türk 
Hava Yolları da ülkeye son seferini yapmıştır. 

Düğün, kız uğurlama gibi aile kutlamaları ve 
mevlit okutma gibi tüm toplu etkinliklere yasak 
getirilmiştir. Yine aynı zamanda Müslümanlar 
Dini İdaresi ülkede Cuma namazlarının kılınma-
yacağını duyurmuştur. Uluslararası yük taşıma-
cılığı yapan sürücülerin ülkeye engelsiz girebi-
leceği söylense de Türkiye’den İran üzerinden 
yük getirmiş olan 3 tır şoförü 14 gün karantinaya 
alınmıştır. Daha sonrasında yapılan açıklamada 
ise İran üzerinden gelen her şoförün 14 günlük 
karantinaya tabi tutulacağı söylenmiştir.

Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tanısı konan ilk 
üç hastanın karantinaya alındığını bildirmiş ve 
aynı gün içerisinde Kırgızistan Başbakanı, Kır-
gızistan’dan ithal ve ihraç edilen bütün tıbbi yüz 
maskelerinin katma değer vergisinden muaf tutu-
lacağını açıklamıştır.

20 Mart’ta Kırgızistan’ın Oş Bölgesinde üç 
yeni vaka bildirilmiştir. Tanı konan hastaların 
Suudi Arabistan’a yapılan umrelerden dönenler 
olduğu görülmüş ve bölgede olağanüstü hal ilan 
edilmiştir.

22 Mart’ta başkentte virüsün önlenmesini en-
gellemek amacıyla troleybüsler hariç toplu taşı-
ma hizmeti durdurulmuştur. 

24 Mart’ta hükümet, 15 Nisan tarihine ka-
dar geçerli olmak kaydıyla Bişkek, Oş ve Ce-
lal- Abad’ın üç büyük kentinde olağanüstü hal 
kararnamesini ilan etmiş ve bu bölgelerde yerel 
acil durum ilan etmiştir. Bişkek’te 20.00-07.00 
saatleri arasında sokağa çıkma yasağı getirilmiş 
ve şehir içi ile şehir dışı yollara kontrol noktaları 
kurulmuştur.

Çin ve Kırgızistan Cumhuriyeti hükümetleri 
arasında 14 Nisan 2020 tarihinde yapılan müza-
kereler sonucunda, Kırgızistan-Çin sınırındaki 
“İrkeştam” kontrol-geçiş noktasının sadece iki 
ülke arasında yük taşımacılığı ile sınırlı olmak 
kaydıyla yeniden açılması konusunda anlaşmaya 
varılmıştır. Bu bağlamda İrkeştam sınır kapısı, 
anlaşmanın ertesi günü 15 Nisan 2020 tarihin-
de açılmıştır. Söz konusu kapıdan Çin’den gelen 
mallara yönelik herhangi bir sınırlandırma yapıl-
mamaktadır. Sadece tırcıların sağlık kontrolü ve 
dezenfeksyon işlemlerin yapılması gibi tedbirler 
uygulanmaktadır. Bununla birlikte, iki ülke va-
tandaşlarının sınır geçişi üzerindeki yasak devam 
etmektedir.

28 Nisan 2020 tarihinde, Kırgızistan Cum-
huriyeti Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, 
Kırgızistan’ın Bişkek, Oş, Celal Abad ve Narın 
Bölgesinin At-Başı rayonunda OHAL’in 10 Ma-
yıs 2020 tarihine kadar uzatılmasına ilişkin emri 
imzalamıştır.

Yurtiçi uçuşlar ile bölgeler arası ulaşım 5 Ha-
ziran’da, uluslararası hava taşımacılığı ise 15 
Haziran’da günde 2-3, haftada 16-17 uçuş olacak 
şekilde tekrar başlamıştır. Ülkede çocuk sağlığı 
merkezleri ise 25 Haziran’da yeniden çalışmaya 
başlamıştır.

Kazakistan Başbakanı Askar Mamin ve Kırgı-
zistan Başbakanı Muhammetkalıy Abulgaziyev 
arasında gerçekleşen telefon görüşmesi sonra-
sında 10 Haziran’dan itibaren iki ülke arasındaki 
sınır kapıları yük trafiği ile sınırlı olmak üzere 
açılmıştır.

1 Temmuz 2020 tarihinde Başkent Bişkek’te 
toplu taşıma araçları, yalnızca hafta içi sabah 
07.00’den 10.00’a ve 17.00’den 21.00’e kadar 
çalışmaya başlamıştır.

Kırgızistan’da Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 
ile 30 Temmuz günü Kovid-19 nedeniyle hayatı-
nı kaybedenler için ulusal yas günü olarak ilan 
edilmiştir.
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KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde (KKTC) 

ilk vaka 10 Mart 2020 tarihinde Almanya’dan ge-
len 65 yaşındaki bir turistte tespit edilmiştir. İlk 
vakanın ortaya çıkmasıyla birlikte aynı gün 15 
Mart 2020 tarihine kadar tüm eğitim ve öğretim 
faaliyetlerine ara verildi. Ayrıca ülke genelindeki 
ulusal ve uluslararası tüm kitlesel toplantılar ip-
tal edildi. Ayrıca Almanya, Fransa ve İtalya’dan 
ülkeye yapılacak olan uçuşlar 1 Nisan 2020’ye 
kadar durdurulmuştur. 

Bu gelişmelerin akabinde ilk vakanın belirlen-
mesinden bir gün sonra Türkiye’den gelen Halk 
Sağlığı Ekibi adada görev yapan sağlık çalışanla-
rına bir dizi eğitim verdi.

12 Mart tarihinde Almanya’dan gelen turist-
tin eşinin de Kovid-19 testinin pozitif çıkmasıy-
la vaka sayısı 2’ye yükseldi. Aynı gün Cumhur-
başkanı Mustafa Akıncı başkanlığında toplanan 
Bakanlar Kurulu kararıyla salgına karşı alınan 
önlemler genişletildi. Ülkede tüm spor müsaba-
kaları, sinema, tiyatro, konser, festival ve miting 
gibi toplu aktiviteler de 22 Mart’a kadar iptal 
edildi. Ayrıca Akyar ve Yeşilırmak sınır kapıla-
rı da aynı tarihe kadar kapatılırken, Ledra Palas, 
Metehan ve Beyarmudu kapılarının hizmet ver-
meye devam etmesi kararlaştırıldı. Daha önce 
15 Mart 2020’ye kadar kapalı kalması öngörülen 
okulların 22 Mart tarihine kadar kapalı kalması 
kararı alındı. Bu karar, iki gün sonra tekrar değer-
lendirmeye alınarak 30 Haziran’a kadar uzalıla-
rak; KKTC’de 2019/2020 eğitim öğretim yılının 
bahar döneminde uzaktan eğitim vermesi karar-
laştırıldı.

14 Mart 2020’de gerçekleştirilen Bakanlar 
Kurulu toplantısında, ülkeye dışardan uçakla ge-

len herkesin 14 gün süreyle ev karantinasına alın-
ması kararlaştırıldı. Ayrıca polis, itfaiye, sağlık 
gibi hizmetler veren yerler haricinde tüm kamu 
görevlilerinin 27 Mart 2020’ye kadar izinli sayıl-
ması ve eczane ve market gibi temel ihtiyaçların 
karşılandığı işletmeler haricindeki özel sektör iş-
letmelerinin 27 Mart’a kadar kapatılması kararla-
rı alındı. Aynı gün KKTC Din İşleri Başkanlığı, 
toplu ibadetlerin ikinci bir emre kadar geda edil-
meyeceğini açıkladı.

Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler kap-
samında, 19 Mart ile 1 Nisan tarihleri arasında ül-
keye yapılacak olan charter uçuşlar dahil büyün 
hava yolu ulaşımı durduruldu. Bu karar ile bir-
likte KKTC vatandaşları haricinde hiç kimsenin 
adaya alınmayacağı açıklandı. İlgili karar daha 
sonraki süreçte 30 Nisan tarihine uzatıldı.

19 Mart’ta, ülkede 26 Nisan 2020’de yapılma-
sı planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi. 
Cumhuriyet Meclisinde yapılan oylama ile Cum-
hurbaşkanlığı seçimi, oy çokluğu ile 11 Ekim 
2020 tarihine ertelendi ve mevcut Cumhurbaş-
kanı Mustafa Akıncı’nın görev süresi 6 ay daha 
uzatıldı.

Pandemi sürecinde tüm dünyada uygula-
nan önlemlerden birisi olan sokağa çıkma ya-
sağı, KKTC’de de uygulanmıştır. Bu bağlamda 
23 Mart itibarıyla “kısmi” sokağa çıkma yasağı 
devreye sokulmuştur. Bu karar 1 Nisan itibarıyla 
genişletilerek ilave olarak 21.00-06.00 saatlerini 
kapsayan “tam” sokağa çıkma yasağı uygulan-
mıştır. 

KKTC, ülkede ilk vakanın tespit edilmesinden 
yaklaşık 40 gün sonra Kovid-19’a karşı ilk zafe-
rini elde etmiştir. 17 Nisan 2020’de 108’e ulaşan 
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toplam vaka sayısı, bu tarihten itibaren yaklaşık 
iki buçuk ay sürede hiç artış göstermemiştir.  

24 Nisan 2020 tarihinden itibaren virüsün ya-
yılmasında en büyük önleyici faktörlerden olan 
maske kullanımı ülke genelinde zorunlu hale ge-
tirilmiştir.

Pandemi sürecinde Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti’nin Birleşmiş Milletler’e bağlı olan 
Dünya Sağlık Örgütü’ne ortak üye olma olma-
sı için bir imza kampanyası gerçekleştirildi. Bu 
kampanyanın yanında Cumhurbaşkanı Mustafa 
Akıncı, DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Ad-
hanom Ghebreyesus’a KKTC ile doğrudan ile-
tişimin gerekliliğini ifade eden ve salgınla ilgili 
olarak KKTC’deki gelişmeleri içeren bir yazı 
gönderdi. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus’a 
ayrıca KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri 
Bakanı Kudret Özersay da DSÖ’nün verilerine 
Kıbrıslı Türklerin de eklenmesini talep ettiği bir 
mektup gönderdi.

Nisan ayı ortasında virüsün yayılmasını dur-
durmayı başaran KKTC, mayıs ayı itibariyle ka-
demeli olarak normalleşme sürecini başlatmıştır. 
Bu bağlamda ilk olarak 4 Mayıs 2020 tarihi iti-
bariyle 23 Mart’ta uygulanmaya başlayan kısmı 
sokağa çıkma yasağı son bulmuştur. Bu uygula-
ma 4 Mayıs sonrasındaki süreçte yalnızca pazar 
günleri uygulanmıştır. Ülkede aynı tarihte gıda 
işletmeleri, kuaförler ve oteller haricideki özel 
sektör iş yerleri de açılmıştır.

11 Mayıs’ta virüse karşı mücadelede büyük bir 
daha başarı sağlanmış ve ülkedeki son Kovid-19 
hastası taburcu edilmiştir. Böylece pandemi süre-
cinin KKTC özelinde ilk bölümünü oluşturan; ilk 
vakanın görüldüğü tarihten kısıtlamaların kaldı-
rıldığı tarihe değin geçen sürede toplam 108 vaka 
tespit edilmiş ve toplam 4 ölüm gerçekleşmiştir.

KKTC’de bu süreçten sonra normalleşme ça-
lışmaları hız kazanmıştır. Bu bağlamda yalnızca 
pazar günleri uygulanan kısmı sokağa çıkma ya-
sağı, son kez 17 Mayıs’ta uygulanmıştır. 18 Ma-
yıs’ta bireysel anlamda yapılan sportif faaliyetler 
ve antrenmanlar, spor alanlarında ve sahalarında 
serbest hâle gelmiştir. 20 Mayıs’ta restoranlar, 
pastaneler, kafeler ve büfeler paket servis ve ye-
rinden gidip alma hizmeti ile sınırlı olmak kay-
dıyla açılmıştır. 20 Mayıs’tan itibaren berberler 
ve kuaförler yalnızca saç kesimi ve bakımı hiz-
meti verecek şekilde açılmıştır. Aynı gün ülkede 

bulunan plajlar da açılmıştır. Toplu ibadetler ise, 
Ramazan Bayramı namazının sosyal mesafeye 
uygun olarak kılınması ile birlikte tekrardan baş-
lamıştır.

KKTC’de 4 Mayıs’ta başlatılan normalleşme 
süreci, haziran ayında da devam etmiş ve bir dizi 
yasaklar kaldırılmıştır. Kreş, kütüphane, otel, 
kumarhane ile kültür ve sanat etkinliklerinin ya-
pıldığı alanlar sosyal mesafe kuralına uyulması 
şartıyla 1 Haziran’da yeniden açılmıştır. Aynı ta-
rihte 1 Nisan’da uygulanmaya başlayan ve gece 
yarısı ile sabah saat 06.00’yı kapsayan sokağa 
çıkma yasağı da sonlandırılmıştır. KKTC vatan-
daşı olanlar dışında kimsenin alınmadığı ülkeye, 
8 Haziran’dan itibaren vatandaş olmayan ancak 
KKTC’de ikamet, oturma, çalışma ve öğrenci iz-
nine sahip kişiler için yasak kaldırılmıştır. Lok-
macı, Beyarmudu, Akyar, Bostancı ve Metehan 
sınır kapıları ise 22 Haziran tarihinden itibaren 
geçişlere açılmıştır.

Haziran ayı içerisinde de yeni vaka rastlan-
maması sonrasında KKTC temmuz ayında ülke 
kapılarını açmıştır. 1 Temmuz’dan itibaren risk 
grubuna göre üç kategoriye ayrılan devletlerin 
vatandaşları, ülkeye girmeye başlamıştır. Türki-
ye, Malta, Bulgaristan, Norveç, Almanya, Avus-
turya, Finlandiya, Slovenyan, Macaristan, İsrail, 
Yunanistan, Danimarka ve Litvanya A kategori-
sinde; İsviçre, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Hırva-
tistan B kategorisinde değerlendirilirken, ABD, 
Rusya, Birleşik Krallık ve İran gibi yüksek risk 
grubundaki ülkeler ise C kategorisine alındı. Bu 
bağlamda A kategorisinde yer alan ülke vatan-
daşları uçuş öncesinde son 72 saatte yapılmış 
ve sonucu negatif PCR testinin olması halinde 
KKTC’ye girebilmektedir. B kategorisindeki ül-
kelerden gelen yolcular için ise çifte PCR testi 
yöntemi uygulanmaktadır. Buna göre, bu ülkeler-
den gelen yolculardan son 72 saat içinde yapılmış 
PCR testi istenmekte ve KKTC’ye gelişlerinde 
de aynı test yapılmaktadır. Yüksek risk grubun-
daki ülkelerin olduğu C kategorisine alınan ülke 
vatandaşlarından ise son 72 saatte yapılmış PCR 
testi yanında turistlerin bedelini kendilerinin öde-
yeceği 14 günlük karantina şartını da kabul et-
meleri istenmektedir. Ayrıca 1 Temmuz itibariyle 
Lefkoşa’daki Ledra Palace sınır kapısı, salgın ön-
cesinde olduğu gibi 08.00-20.00 saatleri arasında 
geçişlere açılmıştır.
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ÖZBEKİSTAN
Koronavirüsü salgını Özbekistan’da ilk olarak 

15 Mart 2020 tarihinde Fransa’dan Özbekistan’a 
dönen bir kişinin şikayetleri üzerine hastaneye 
gitmesiyle yapılan testin pozitif çıkması üzerine 
gözükmüştür. Fransa’dan dönen kişinin ailesine 
yapılan testler sonucunda ertesi gün içerisinde 
vaka sayısı 6’ya yükselmiştir. 

Vakaların iki gün içerisinde 6’ya çıkması ne-
deniyle 16 Mart 2020 tarihinden itibaren yurtdı-
şına yapılacak olan tüm uçuşlar iptal edilmiştir. 
Bunun yanında karayolu vasıtalarıyla ülkeye gi-
riş-çıkışlar yasaklanmış, demiryolu ulaşımının 
ise dış dünya ile bağlantısının kesilmesi için ise 
3 gün süre verilmiştir. Ayrıca Özbek vatandaşla-
rının yurtdışına çıkması, yabancıların ise ülkeye 
girişi yasaklanmıştır. Ülke dışında bulunan va-
tandaşların ise ülkeye dönebilmesi için charter 
uçuşlarının yapılacağı duyurulmuştur. Ancak bu 
uçuşlar ile ülkeye girecek vatandaşlar iki hafta 
boyunca karantina altında olacağı belirtilmiştir. 

30-31 Mart tarihinde yapılacak olan “Hive 
2020 Türk Dünyası Kültür Başkenti” ve 14-17 
Nisan tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan 
“Buhara 2020 İslam Dünyası Kültür Başkenti” 
etkinlikleri iptal edilmiştir. Yine koronavirüs ne-
deniyle ülke içerinde gerçekleştirilecek olan tüm 
spor etkinlikleri de durdurulmuştur. 

Vakaların artışıyla birlikte Özbekistan hükü-
meti mecbur kalınmadıkça dışarıya çıkılmaması 
yönünde vatandaşlarını uyarmış ve bu uyarı so-
nucunda mart ayının ortasından itibaren başkent 
Taşkent’te sokaklar, pazar yerleri ve alışveriş 
merkezleri büyük orada boşalmıştır. Hükûmet, 
16 Mart tarihinde maske ihracatını yasaklamıştır. 
Ayrıca başkent içerisinde bazı eczaneler ücret-
siz maske dağıtımı gerçekleştirmiştir. İlk ve orta 
dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara 
verilmesiyle birlikte 80 bin öğrenci Taşkent’ten 
memleketlerine dönmüş, memleketlerine dönen 
öğrenciler için uçak ve tren biletlerinde yüzde 
50 indirime gidilirken, kamu kurumları ve vatan-
daşların desteğiyle öğrenciler için ücretsiz taksi 
ve otobüs seferleri düzenlenmiştir. Önlemler ara-
sında okullardan sonra ilk olarak masaj salonla-
rı, çocuk oyun odaları ve diskoların çalışmaları 
askıya alınmış, hayvanat bahçeleri kapanmıştır. 

23 Mart’tan itibaren ise düğün yapılması yasak-
lanmış, zorunlu askerlik dahil askıya alınmıştır. 
Bunların devamında ise maske takma zorunlu-
luğu, havaalanlarının kapalı olması kararı alın-
mıştır. 24 Mart tarihinden itibaren Taşkent’e giriş 
çıkışlar kapatılmıştır. 28 martta Maliye Bakanlığı 
tarafından Krizle Mücadele Fonu kurularak işlet-
meler, ihracatçılar ve ticari bankaların desteklen-
mesi amaçlanmıştır. 2 Nisan itibari ile de 65 yaş 
üstü kişilerin sokağa çıkması yasaklanmıştır. 

Özbekistan’da bu yıl sonuna kadar yağ, et ve 
süt ürünleri, hijyen ürünleri, şeker gibi temel tü-
ketim içerisine giren malların ithalatına gümrük 
vergisi ile tüketim vergisi muafiyeti getirilmiş-
tir. 28 Mart’ta oluşturulan fona gereken kaynak 
için Özbekistan, Asya Kalkınma Bankasından 1 
milyar dolar kredi talebinde bulunmuştur. Asya 
Kalkınma Bankası Başkanı ise tıbbi malzeme ile 
cihaz ihtiyaçlarının karşılanması için Özbekis-
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tan’a 200.000 dolarlık bir hibe yardımının onay-
landığını belirtmiştir. 

Özbekistan nisan ayı itibariyle daha önce al-
dığı bazı kararlarda normalleşme sürecine gir-
miştir. Buna göre mart ayı içerisinde yasak olan 
şahsi araçların kullanımı, 30 Nisan itibariyle 
05.00-08.00 ve 19.00-22.00 saatleri arasında 
serbest hale gelmiştir. Daha önce açıklanan uçuş 
yasaklarının ise 30 Haziran 2020 tarihine kadar 
uzatılmasına karar verilmiştir. 

Haziran ayı içerisinde Özbekistan İnovasyon 
Gelişim Bakanlığı bünyesinde Çin-Özbek Tıp 
Teknoparkında koronavirüse karşı “Rutan” ilacı 
geliştirilmiş ve toplamda 19.500 doz koronavirüs 
tedavisinde kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı-
na bağışlandığı duyurulmuştur. Daha öncesinde 
ise üretilen ilacın 11.000 dozunun hastalarda de-
nenmek üzere İran’a gönderildiği ve ilacın hasta-
lar üzerinde olumlu etki gösterdiği belirtilmiştir.

1 Haziran itibariyle Özbekistan içerisinde iç 
seferlerin başlamasıyla uzun bir süre karantina 
kısıtlamaları sebebiyle evlerinde kalan vatandaş-
lar kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte özellik-
le antik kentlere ve Buhara’ya seyahat etmeye 
başlamışlardır. Ancak bu seyahatler sonucunda 
vaka sayıları artmaya başlamıştır. 18 Haziran ta-
rihinde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mir-
ziyoyev video konferans yöntemiyle yaptığı bir 
açıklamada ülke içerisindeki vaka sayılarının iki 
hafta içerisinde artış gösterdiğini ve bu şekilde 
devam etmesi halinde ise birçok bölgeyi ve şehri 
tekrardan karantina altına alabileceklerini ifade 
etmiştir. Özbekistan da vakaların artışı sadece vi-
rüs kaynaklı olarak görülmemiş zatürre olarak da 
kayıtlara geçmiştir. 

Türkistan bölgesinde vaka artış hızına göre 
Kazakistan birinci sırayı alırken Özbekistan ise 
ikinci sıradaki yerini korumaktadır.

TÜRKMENİSTAN
Türkmenistan’da resmî kayıtlara geçmiş bir 

koronavirüs vakası bulunmamaktadır. Türkme-
nistan hükûmeti herhangi bir vaka sayısı be-
lirtmese de salgının yayılması ihtimaline karşı 
önemler almıştır.  İlk olarak ülkedeki Rusya, Çin 
ve Belarus vatandaşları virüs nedeniyle sınır dışı 
edilmiştir. Ülkedeki sınır kapıları ise ikinci bir 
emre kadar kapatılarak karantina uygulamasına 
gidilmiştir.

Şehirler arası yolculuklara kısıtlamalar ge-
tirilmiş ve Aşkabat’a girecek herkesten doktor 
raporu talep edilmiştir. Marketler ve ofisler, tüt-
sülenen ‘üzerlik’ bitkisiyle dezenfekte edilmiştir. 
Bu tedbir, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurban-
guli Berdimuhammedov’un herhangi bir bilim-
sel kanıt olmamasına rağmen, üzerlik bitkisini 
yakmanın virüsü önlemeye yardımcı olduğunu 
söylemesi üzerine alınmıştır. Türkmenistan hal-
kına yönelik salgın ile ilgili bir farkındalık ça-
lışması başlatılmıştır. Türkmenistan Sağlık Ba-
kanlığı tarafından organize edilen bu çalışmada 
vatandaşlara dağıtılan broşürlerinin ilk halinde 
koronavirüsü ile ilgili bilgilerin olmasına karşı-
lık, sonradan dağıtılan broşürlerde koronavirüsü 
ile ilgili bütün terimler çıkartılmıştır. Yine Ko-
vid-19 ile mücadele evrensel olarak kullanılan 
maske kullanımı ile alakalı olarak Sağlık Bakan-
lığı’nın maske kullanımını teşvik ettiği kampan-
yalarda gerekçe olarak havada yüksek toz bulun-
masını göstermiştir. Bu durumlar Türkmenistan 
yönetiminin, devlet basın-yayın organlarında ve 
kurumlarında “koronavirüs” ifadesini kullanma 
yasağı getirdiğine dair bir kanaat oluşturmuştur. 

 Türkmenistan’da faaliyet gösteren Birleşmiş 
Milletler (BM) kurumlarıyla beraber bir eylem 
planı üzerinde çalışmışlardır. BM Genel Sekrete-
ri António Guterres tarafından 31 Mart 2020 tari-
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hinde, Koronavirüsün sosyo-ekonomik sonuçları 
ve krizden daha az etkilenme yolları hakkında 
bir rapor hazırlanmıştır. Türkmenistan hükumeti 
BM ile birlikte “Kovid-19 Virüsüne Karşı Ha-
zırlık ve Mücadele Ulusal Eylem Planı” hazır-
lamıştır. Bu planın amacı da virüsün ülke içinde 
yayılmasını engellemektir. Bu plan uluslararası 
kalkınma kurumlarına ve finans kuruluşlarına da 
sunulmuştur. BM Teşkilatına bağlı Dünya Sağlık 
Örgütü’nün (WHO) Türkmenistan Ofisi Başka-
nı Paulina Karvovska ise basın yayın organları-
na verdiği röportajlarda Türkmenistan’ın diğer 
bütün ülkeler gibi halk sağlığının korunması 
için gereken bütün önlemleri aldığını söylemiş-
tir. Türkmen hükûmetinin koronavirüsün ülkeye 
girişini engellemek üzere en üst seviyede karar-
lar alarak çalışmalara başladığını, Türkmenistan 
Sağlık Bakanlığı ve Türkmenistan Tıp Endüstri-
sinin bu konu ile ilgili sorumlu kuruluşlar olarak 
görevlendirildiğini belirtmiştir. Ayrıca temmuz 
ayı içerisinde Dünya Sağlık Örgütü’ne bağlı bir 
heyet Türkmenistan’da incelemelerde bulundu. 
Heyet, tıbbi tesislerde, laboratuvarlarda ve sınır 
bölgelerindeki kontrol noktalarında incelemeler-
de bulundu. DSÖ heyetinin başkanı Dr. Catheri-
ne Smallwood izleme ve inceleme çalışmalarının 
tamamlanmasının ardından düzenlediği brifingte 
“Gözlemlerimiz doğrultusunda, ülkenin; virüsün 
şu anda ortaya çıkardığı tehlikenin tamamen far-

kında olduğu ve Kovid-19’un yayılmasına yanıt 
vermek için adımlar attığı sonucuna vardık.” ifa-
delerini kullandı. Heyet ayrıca bir dizi teklif ve 
önerilerde bulundu. DSÖ heyetinin öne sürdüğü 
tavsiyeler ise şunlardır;

1) Akut solunum yolu enfeksiyonu olan kişi-
lerin belirlenmesi ve bu kişiler için test ve temas 
izlemenin hızlandırılması,  izolasyon ve  uygun 
bakım şartlarının sağlanması

2) Akut solunum yolu enfeksiyonu veya bilin-
meyen menşeli vakaların artması halinde yeniden 
test için DSÖ referans laboratuvarına numune 
göndermenin yanı sıra gözetim ve test sistemleri-
nin yoğunlaştırılması

3) Akut solunum yolu enfeksiyonu ve  Ko-
vid-19 vaka ihtimaline karşın test kapsamının 
genişletilmesi

4) Kovid-19 hastalarının kabulü için tüm sağ-
lık tesislerinin ve tüm sağlık çalışanlarının hazır-
lıklarının güçlendirilmesi

5) Önleme ve koruma eylemleri için halkın bi-
linçlendirilmesi ve harekete geçirilmesi.

6) Beklenmedik veya olağandışı gelişmeler-
den DSÖ’nün haberdar edilmesi

7) Hızlı bir insidansa karşı sağlık sistemi kapa-
sitesinin daha da güçlendirilmesi, sağlık hizmeti 
sağlayıcılarının sürekli eğitimi ve korunması.
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TÜRKİYE
Türkiye’de ilk olarak 11 Mart 2020 tarihin-

de Kovid-19 vakası görülmüştür. İlk vakadan 
sonra sıkı tedbirler alınmış fakat virüs durduru-
lamamıştır. İnsanların virüse enfekte olmasıyla 
birlikte ölen sayısının birden artması Türkiye’de 
virüsün kontrolünü sağlamayı bir hayli zorlaştır-
mıştır. Bu noktada yapılan test sayısı da ayrıca 
önem taşımaktadır.

Türkiye’de bu virüsün yayılma hızında etki-
li olan etmenlerin başında hastalığın mevsimsel 
gribal enfeksiyonlara benzetilmesi ve virüsün 
birçok ülkede olduğu gibi tehlikeli olabileceğinin 
fark edilememesi gelmektedir.

Virüsün yayılma hızını engellemek için de 
Şubat 2020’nin başından itibaren ülkeye gelen 
yolcular kontrolden geçirilmiş ve uçuşlar da dur-
durulmuştur. Ancak virüsün ilk ortaya çıktığı ta-
rihten 3 Şubat 2020’ye kadar geçen süre zarfında 
ülke içinde binlerce insanın sirkülasyonu yaşan-
mıştır. 11 Mart 2020’de her ne kadar önlemler 
alındıysa da virüsün durdurulması için yetersiz 
olmuştur. Hal böyle olunca da virüsün kısa za-
manda ülkenin her bir köşesine yayılması kaçı-
nılmaz olmuştur. 

Türkiye’de yürütülmekte olan vaka tespiti 
ve tedavi süreçleri, vakanın bulunduğu şehrin İl 
Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimi 
koordinasyonu sayesinde gerçekleştirilmektedir. 
Şüpheli vakalar, Halk Sağlığı Yönetim Sistemine 
U07.3 ICD 10 tanı kodu ile girilip vaka tespiti 
için numune alınarak tetkik talep edilmektedir. 

Virüs salgınının azaltılması için gerçekleşti-
rilen projeyle hastaların izolasyonunu sağlamak 
adına Pandemi İzolasyon Takip Projesi (İTP) 
hayata geçmiştir.  Sağlık Bakanlığı, İletişim Ku-
rumu Başkanlığı tüm GSM operatörleri ve Bilgi 
Teknolojilerinin de iş birliğiyle yapılan, ‘Filyas-
yon ve İzolasyon Takibi’ adı verilen uygulama 
salgının zayıflatılması ve hastaların izolasyonu-
nun denetiminde kullanılmaktadır. Kesin veya 
olası vakalar ise salgın hastanesi olarak belirlen-
miş̧ hastanelerde izole edilerek tedavi edilmekte-
dir. Salgın hastanelerinin bulunmadığı durumda, 
ikinci basamak erişkin yoğun bakım ünitesi bu-
lunan hastaneler de salgın hastanesi olarak hiz-
met vermektedir. Özellikle yaşanan bu süreçte, 

yurtdışından Türkiye’ye giriş yapan kişiler, olası 
vaka olarak kabul edilmektedir. Bu kişiler evle-
rinde aile hekimlikleri tarafından takip edilmek-
tedir. İl sağlık müdürlükleri yine yurtdışından 
toplu olarak gelenlerin izolasyonu ve takiplerini 
koordineli olarak düzenlemektedir.

Kovid-19’un Türkiye’ye girişini önlemek için 
10 Ocak 2020 tarihinde başlayan önleyici birta-
kım çalışmalar güncellenerek devam etmektedir. 
Bu bağlamda Türkiye’de Kovid-19 salgını dö-
neminde ilk olarak Sağlık Bakanlığı bünyesinde 
virüse karşı Koronavirüs Bilim Kurulu kuruldu 
ve Operasyon Merkezi oluşturuldu. Ardından 14 
Ocak 2020’de Sağlık Bakanlığı tarafından Ko-
vid-19 rehberi hazırlanarak kamuoyuna sunuldu. 
23 Ocak 2020 tarihinde ise Bilim Kurulu tavsi-
yesi üzerine Çin’in Vuhan kentine uçuşlar dur-
duruldu ve Çin’den gelen tüm uçuşlar için termal 
kameralarla tarama yapılarak ek önlemlere gidil-
di. Öte yandan, Kovid-19 belirtisi gösteren bütün 
ziyaretçiler karantinaya alındı. Ocak ayının so-
nunda ise salgınla mücadelede kullanılmak adına 
Çin’e tıbbi malzeme yardımı gönderildi.

Şubat ayında ise Çin’den tahliye uçuşu ile 
Türkiye’ye gelen kişiler Ankara’da iki hafta-
lık karantinaya alındı. 4 Şubat’ta resmi vakların 
açıklandığı ülkelerden gelen yolcular ülkeye gi-
riş noktalarında termal kameralar ile izlenmeye 
başlamıştır. 5 Şubat 2020’de Vuhan ile uçuşların 
durdurulma kararı genişletilerek Çin’in tüm kent-
lerinleri ile uçuşlar iptal edildi. İki gün sonra ise 
Türkiye ile Çin arasındaki hayvan ithalatı durdu-
ruldu. 23 Şubat’ta ise Türkiye ve İran arasındaki 
kara sınır kapıları kapatıldı. Şubat ayı sonunda da 
gidiş gelişlerin durdurulduğu ülkeler genişletil-
miş ve bu bağlamda Güney Kore, Irak ve İtalya 
ile yolcu uçuşları durdurulmuştur.

Türkiye’de mart ayında ilk vakanın tespit 
edilmesi ve ölümün yaşanması ile birlikte Ko-
vid-19 ile mücadele politikalarında sert tedbirler 
görülmüştür. Bu doğrultuda 11 Mart 2020’de ilk 
vakanın tespit edilmesi sonrasında, 12 Mart’ta 
ilk ve ortaöğretim okullar, lise ve üniversiteler-
de eğitime ara verilmiştir. 13 Mart’ta Diyanet 
İşleri Başkanlığı, Cuma namazlarının camiler-
de kılınmayacağını açıkladı. 15 Mart’ta eğlence 
mekânlarının etkinliklerine ara verilmiştir. Ayrı-
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ca, İspanya, Almanya, Fransa, Norveç, Avustur-
ya, Belçika, İsveç, Hollanda ve Danimarka ile 
karşılıklı olarak uçuşlar durdurulmuştur. 16 Mart 
2020 tarihinde ise tüm branşlardaki spor müsaba-
kalarının seyircisiz oynanmasına karar verilirken 
gece kulüpleri, barlar, tiyatrolar, sinemalar ve 
kafeler kapatılmıştır. Daha önce Cuma namazla-
rı için ibadete kapatılan camilerde cemaatle va-
kit namazlarının kılınmasına da ara verildi. Aynı 
gün yurtdışından gelen herkese iki hafta sürey-
le karantinada kalma zorunluluğu getirilmiştir. 
17 Mart 2020 tarihinde ise Kovid-19 kaynaklı 
ilk ölüm gerçekleşmiştir. Bunun akabinde gidiş 
gelişlerin durulduğu ülkelere yeni eklemeler ya-
pılmış ve Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap 
Emirlikleri, İngiltere, İsviçre, İrlanda ile uçuşlar 
durdurulmuştur. Ayrıca Çin’den sonra İran’a da 
salgınla mücadelede kullanılmak için, tıbbi mal-
zeme yardımında bulunuldu. 

Salgının ekonomik boyutuyla mücadele için 
ilk adım ise 18 Mart 2020’de atılmıştır. Cum-
hurbaşkanlığı, Kovid-19’a karşı bir ekonomi 
destek paketi açıklandı. Paket içeriğinde pera-
kende, AVM, demir-çelik, otomotiv, lojistik-u-
laşım, sinema-tiyatro, konaklama, yiyecek-içe-
cek, tekstil-konfeksiyon ve etkinlik-organizayon 
sektörleri için birçok vergi ve diğer ödemelerde 
indirimler bulunurken bankacılık sektörü ile ça-
lışan ve emeklileri ilgilendiren bir dizi kararlar 
alınmıştır.  

20 Mart 2020’de toplam vaka sayısının 670’e, 
ölüm sayısının ise 9’a ulaşması sonrasında Cum-
hurbaşkanlığı tarafından her türlü kültürel, bilim-
sel, sanatsal ve benzeri faaliyetler ertelenmiştir. 
Aynı tarihte Sağlık Bakanlığı tarafından enfek-
siyon hastalıkları bünyesinde ve klinik mikrobi-
yoloji, göğüs hastalıkları, iç hastalıkları uzmanı 
hekimlerden en az ikisinin bulunduğu üçüncü 
seviye erişkin yoğun bakım yatağı bulunan tüm 
hastaneler, özel hastaneler de dahil salgın hasta-
neleri olarak ilan edildi. Bir gün sonrasında ise 
65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişilere soka-
ğa çıkma sınırlaması getirilirken kuaför, berber 
ve güzellik salonları geçici süreliğine kapatıldı. 
Restoranların ise yalnızca paket servis vermeleri 
yönünde kısıtlamalar getirildi. Yine aynı tarihte 
Kovid-19’un tespitini yapan test merkezi sayısı 
73’e yükseltilirken uçuşların durdurulduğu ülke 

sayısı da 46’ya ulaştı. 22 Mart’ta kamuda çalı-
şanların çalışma saatleri esnetildi. Toplu taşıma 
hizmetlerine ise bir dizi kısıtlama getirilmiştir.

İlk Kovid-19 vakasının görülmesi sonrasında 
ara verilen eğitim ise 23 Mart 2020’de uzaktan 
eğitim metoduyla tekrar başlamıştır. Türk Hava 
Yolları New York, Washington, Hong Kong, Ad-
dis Ababa ve Moskova dışındaki tüm dış hat se-
ferlerini 27 Mart’ta durdurmuştur. Aynı gün Sağ-
lık Bakanlığı, Türkiye’deki Kovid-19 verilerini, 
günlük tablolar halinde kamuoyu ile paylaşmaya 
başlamıştır. 

Pandeminin yarattığı ekonomik sorunların 
aşılması adına ikinci bir proje olarak Biz Bize Ye-
teriz bağış kampanyası Cumhurbaşkanlığı tara-
fından 30 Mart 2020 açıklanmıştır. Bir gün son-
rasında ise yerel yönetimler tarafından başlatılan 
bağış kampanyaları merkezi yönetim tarafından 
yasaklanmıştır.

Mart ayı sonu itibariyle vaka sayısının 
13531’e, ölüm sayısının ise 214’e ulaşması se-
bebiyle nisan ayı içerisinde de Kovid-19 ile mü-
cadele politikalar sertleşerek devam etmiştir. 1 
Nisan 2020’de daha önce Türkiye ölçeğinde açık-
lanan vaka ve vefat sayıları illere göre dağılım ile 
ilk kez kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu bağlamda 
Türkiye’deki toplam vakaların %60 oranında İs-
tanbul’da olduğu tespit edilmiştir. Türkiye ayrıca 
nisan ayı başında İtalya ve İspanya’ya salgınla 
mücadelede kullanılmak üzere tıbbi malzeme 
yardımında bulunmuştur. 3 Nisan’da Türkiye’de-
ki 30 büyükşehir ve Zonguldak ili de dâhil olmak 
üzere toplam 31 şehirde, 15 gün süreyle şehre 
giriş̧ çıkışlara yasak getirilmiştir. Aynı zamanda 
Türk Hava Yolları yurt genelinde iç hat seferlerini 
durdurmuştur. 4 Nisan 2020 tarihinde ise 20 yaş 
altına sokağa çıkma yasağı getirilmiştir. 5 Nisan 
2020’dan itibaren ise sokağa çıkma yasağı kap-
samına alınmayan 20-65 yaş grubundaki kişiler 
için ücretsiz maske dağıtılmı yapılması kararlaş-
tırılmıştır. 9 Nisan 2020’de Salgın vakalarındaki 
tanı ve tedavi hizmetlerinden herhangi bir katılım 
payı ve ilave ücret alınmayacağı bildirilmiştir. 10 
Nisan 2020’de 30 büyükşehirde ve Zonguldak’ta 
11-12 Nisan tarihlerini kapsayan sokağa çıkma 
yasağı ilan edildi. Aynı tarihte İngiltere’ye salgın-
la mücadelede kullanılmak üzere tıbbi malzeme 
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yardımı yapılmıştır. Türk Hava Yolları 14 Nisan 
2020 tarihinde tüm dış hat uçuşlarının 20 Mayıs 
2020 tarihine değin durdurulduğunu açıklamıştır. 
15 Nisan’da ise salgından dolayı, cezaevlerindeki 
doluluğu azaltmak için çıkarılan infaz düzenle-
mesinin akabinde yaklaşık olarak 90 bin hüküm-
lü ve tutuklunun tahliyesine başlanmıştır. 

Ekonomi alanına ilişkin bir diğer düzenleme 
16 Nisan 2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından yapılmıştır. Özel sektör ku-
ruluşlarının üç ay süreyle işçi çıkaramayacağına 
ilişkin kanun teklifi TBMM tarafından yasalaş-
mıştır.

Daha önce sokağa çıkma yasağı uygulanan 
31 ilde 23-26 Nisan 2020 tarihlerinde yeniden 
sokağa çıkma yasağı uygulanmıştır. Ayrıca nisan 
ayı sonunda Türkiye tarafından dünyanın dört bir 
yanına gönderilen tıbbi malzeme yardımlarına 
Amerika Birleşik Devletleri de eklenmiştir.

Mayıs ayında ise Cumhurbaşkanlığı kararıy-
la normalleşme takvimi açıklanmıştır. 4 Mayıs 
2020 tarihinde açıklanan takvime göre, 7 (An-
talya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin 
ve Muğla) ilde seyahat sınırlaması kaldırılırken; 
kuaför, berber ve alışveriş̧ merkezlerinin 11 Ma-
yıs’ta yeniden açılacağı duyuruldu. Dışarı çıkma 
yasağına tabi tutulan vatandaşlardan 65 yaş üstü 

olanlar 10 Mayıs Pazar gününden itibaren her Pa-
zar 4 saat olmak suretiyle, 14 yaşına kadar olan 
çocuklar ise Çarşamba günleri 11.00 ile 15.00 
arasında yürüme mesafesinde, 15-20 arası yaş 
grubunda bulunan vatandaşlar ise Cuma günleri 
11.00 ile 15.00 arasında yürüme mesafesinde ol-
mak kaydıyla dışarı çıkabilecekleri belirtilmiştir. 
Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs’tan itibaren 
başlayacağı belirtilmiştir. 7 Mayıs 2020 tarihinde 
cerrahi maskelerin tavan fiyatı 1 Türk lirası ola-
rak belirlenmiştir. 

Kısmı olarak kısıtlamaların kaldırıldığı mayıs 
ayında, hafta sonları rutin olarak uygulanan soka-
ğa çıkma yaşağı farklı illeri kapsayacak şekilde 
uygulanmıştır. Bu doğrultuda 9-10 Mayıs tarih-
lerinde 24 ilde, 16-19 Mayıs tarihlerinde 15 ilde, 
23-26 Mayıs tarihlerinde ise Türkiye genelinde 
sokağa çıkma yasağı uygulanmıştır. Mayıs ayı 
sonunda ise ilk vakanın görülmesi sonrasında ge-
tirilen ilk önlemlerden birisi olan camilerde iba-
dete belli koşullar çerçevesinde izin verilmiştir.

1 Haziran 2020’den itibaren ise süreç başından 
itibaren getirilen tüm yasakların kademeli olarak 
kaldırılma süreci hızlanmıştır. Yeni normal adı 
verilen süreçte yasakların kaldırıldığı tüm alan-
larda temel politika olarak “maske ve mesafe” 
kuralları devreye girmiştir.
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SALGINLA MÜCADELEDE 
DAYANIŞMA VE İŞ BİRLİĞİ

Türk Konseyi 10 Nisan 2020 tarihinde Dönem 
Başkanlığı’nı yürüten Azerbaycan Cumhurbaş-
kanı İlham Aliyev’in girişimiyle Kovid-19 salgı-
nıyla mücadelede iş birliği ve dayanışma teması 
ile bir video konferans gerçekleştirdi. Gerçekleş-
tirilen zirveye üye ve gözlemci ülkeri temsilen 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kaza-
kistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbe-
kov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mir-
ziyoyev, Macaristan Başbakanı Viktor Orbán, 
Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev katıldı. 
Ayrıca birliğe üye olmamasına rağmen Türkme-
nistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuham-
medov ve Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü 
Dr. Tedros Adhonom Ghebreyesus da toplantıda 
yer aldı.

Zirvede pandemiye karşı mücadelede Türk 
Konseyi kapsamındaki işbirliğinin uygulanması 
ve yaygınlaştırılması konusunda ortak deklaras-
yon kabul edildi. Bu kapsamda salgın süreci ile 
ilgili üye ülkelerin sağlık bakanlarının bir video 
konferans düzenleyerek; ulusal salgın eylem plan-
ları hakkında bilgi ve tecrübe alışverişlerinde bu-
lunmaları, uzmanlık ve tedavi yöntemleri hakkın-
da tartışmaları, salgın ile ilgili önemli konularda 
birbirlerine yardımcı olmalarına imkân tanıyacak 
çok taraflı bir iş birliği mekanizması başlatmaları 
istenmiştir. Ayrıca salgın sırasında üye devletler 
arasındaki ticari, ekonomik ilişkiler ile ulaştırma-
nın sürdürülebilirliğini sağlamak, nakliye araçla-
rının sınır geçişlerini kolaylaştırmak ve bu alanda 
ortaya çıkacak sorunlara yönelik bilgi paylaşımı 
gibi gerekli tedbirlerinin alınmasının önemi vur-
gulanmıştır. Liderler konuyla alakalı olarak ko-
nuşmalarında, küresel salgının bölge ülkelerinin 
ekonomileri üzerindeki olumsuz etkilerini ele 
almak üzere Trans-Hazar Doğu-Batı Uluslararası 
Ulaştırma Koridorundaki taşımacılık operasyon-
larının kolaylaştırılmasına özel atıfta bulunarak, 
tarafların Ticaret ve Ulaştırma Bakanlıklarına, 
Trans-Hazar Koridoru üzerindeki Türk Konseyi 
ülkeleri arasında malların serbest dolaşımını sağ-
layacak somut çözümlerin ele alınması amacıy-
la aralarında video konferans gerçekleştirmeleri 
talimatını verdiler. Üye devletler arasında gıda 
güvenliğinin sağlanması ve temel malların engel-

siz bir şekilde geçişi salgına karşı mücadelede ve 
salgın sonrası dönemde ele alınması gereken en 
acil konulardan biri olarak kabul edilmiştir. Sal-
gın tedbirleri kapsamında alınan seyahat kısıtla-
maları nedeniyle sınırı geçemeyen vatandaşlara 
herhangi bir yaptırım uygulanmaması, vize ko-
laylığı ile birlikte destek ve yardımın sağlanması 
gerektiğine vurgu yapılmıştır. 

10 Nisan 2020 tarihli Türk Konseyi toplan-
tısında alınan karar doğrultusunda ise 28 Nisan 
2020 tarihinde Türk Konseyi üye ve gözlemci 
ülkelerinin sağlık bakanlarının katıldığı toplantı 
gerçekleştirilmiştir. Yapılan toplantıda ortak sağ-
lık altyapı yatırımları, test kitleri gibi temel tıbbi 
ekipmanların üretimi, temel laboratuvar ömrünü 
destekleyen tıbbi ekipman, maskeler, aşı gelişti-
rilmesi gibi konularda iş birliğinin artırılması ile 
ilgili “Tedarik Zinciri Grubu” oluşturulmasına 
karar verilmiştir. Toplantıda ayrıca sağlık pro-
fesyonelleri arasında teknik ziyaretler ve eğitim 
programları başlatılması kararlaştırılmıştır.

Koronavirüs salgının Türk Devletlerinde gö-
rülmesinin başından itibaren Türk Konseyi üye 
ülkeler ile gözlemci ülkeler arasında dayanışma 
ve iş birliği en üst seviyede kendini hissettirmiş-
tir. Nitekim Azerbaycan’da salgının görülmesi ile 
birlikte başlangıçta testler Almanya’da bir labo-
ratuvarda gerçekleşirken mart ayı sonunda Azer-
baycan ilk tanı testlerine Türkiye aracılığıyla 
ulaşmıştır. Yine mart ayı sonunda Macaristan’ın 
koronavirüs ile mücadele kapsamında Türk Kon-
seyinden yardım isteğine Türkiye ile Özbekistan 
cevap vermiş, Türkiye’den maske yapımında kul-
lanılan 8 ton tekstil ürünü ihracatına izini veril-
miş, Özbekistan ise 150.000 maske göndermiştir. 

Nisan ayı içerisinde Türk İşbirliği ve Koordi-
nasyon Ajansı (TİKA), Azerbaycan’a koronavi-
rüs salgını karşısında olumsuz etkilenen 65 yaş 
üstü, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi 2.000 aileye 
gıda ve temizlik malzemesi yardımı gerçekleştir-
miştir. Kazakistan tarafından koronavirüs salgı-
nıyla mücadele kapmasında Kırgızistan’a 10.000 
ton un desteğinde bulunulmuştur. Özbekistan 
Kırgızistan’a 7 bin adet tulum, 20 tanesi N95 tip 
olmak üzere 220 adet sağlık maskesi, 20 bin adet 
eldiven, 500 adet laboratuvar gözlüğü, 200 adet 
pirometre, 2 adet bin hızlı sonuç veren koronavi-
rüs test kiti ve 1000 ton unun bulunduğu 17 va-
gonluk tıbbî malzemeyi ve gıdayı demir yoluyla 
ulaştırmıştır.
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30 Nisan 2020 tarihinde ise Türk Konseyi 
Ulaştırma Bakanları, 10 Nisan tarihli toplantı-
da alınan karar neticesinde bir video konferans 
gerçekleştirmiştir. Gerçekleştirilen konferansta 
ortaya çıkan sorunların hızlı bir şekilde çözümü 
ve salgın sırasında ve sonrasında ulaştırma ve 
lojistik operasyonlarının etkin bir şekilde koor-
dine edilmesi amacıyla Türk Konseyi “Ulaştırma 
Koordinasyon Komitesi” adı altında bir “Görev 
Gücü” oluşturulmasına karar verilmiştir. Salgı-
nın neden olduğu sınırlamaları aşmak için, Türk 
Konseyi çerçevesinde gıda, tıbbi malzemeler ve 
diğer temel malların hızlı geçişi için “Yeşil Ko-
ridor” kurulması kararlaştırılmıştır. Yine “Türk 
Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Üye Dev-
letleri Arasında Uluslararası Kombine Taşımacı-
lık Anlaşması” taslağı müzakerelerinin mümkün 
olduğunca kısa bir şekilde sonuca varılması ko-
nusunda anlaşılmıştır.

Mayıs ayına gelindiğinde ise Türk devletleri 
arasındaki iş birliği iki alana daha yayılmıştır. 
6 Mayıs 2020 tarihinde Türk Konseyi Ekonomi 
Bakanları ile Gümrük İdareleri Başkanları, mev-
cut ekonomik ve ticari ilişkilerin korunmasına, 
koronavirüsün üye ülkelerin ekonomileri üze-
rindeki olumsuz etkilerini hafifletmeye, salgın 
ve sonrasındaki ticari ilişkileri güçlendirmeye 
yönelik tedbirleri görüşmek amacıyla bir toplan-
tı gerçekleştirmiştir. Toplantıda ortak bir eylem 
planı oluşturulması kararı çıkarken salgın sonra-
sı döneme dair de yeni projeler ortaya çıkmıştır. 
Bu bağlamda taraflar özellikle dijital ekonomi ve 
e-ticaret konusunda ortak programlar geliştirme 
konusunda mutabık kalmışlardır. Toplantıda ay-
rıca, üye ülkeler arasındaki ticarette ulusal para 
birimlerinin kullanımının teşvik edilmesi, ticare-
tin kolaylaştırılmasına yönelik ortak bir strateji 
belirlenmesi, bu çerçevede gümrük prosedürleri-
nin basitleştirilmesi, Orta Koridor’da çok modlu 
taşımacılığın geliştirilmesi ve Bakü-Tiflis-Kars 
demiryolunun etkin kullanılması gibi unsurlara 
özel bir vurgu yapılmıştır. 7 Mayıs 2020 tarihin-
de ise Türk Konseyi üye ve gözlemci ülkelerinin 
Göç İdareleri ve ilgili makamlarının başkanları, 
salgının birbirlerinin topraklarında kalan vatan-
daşları üzerindeki olumsuz etkilerini ele almak, 
oturma izin belgeleri, vizeler ve göçle ilgili diğer 
problemleri çözüme kavuşturmak maksadıyla bir 
araya gelmiştir. Toplantıda pandemi dönemin-
de vize ve oturma iznini ihlal eden vatandaşla-

ra yönelik idari/cezai işlem uygulamama kararı 
alınmıştır. Ayrıca, Türk Konseyi Genel Sekreteri 
tarafından önerilen vatandaşların vize ve göç so-
runlarını çözmek için gerekli önlemleri koordine 
etmek, aynı zamanda alınan kararların uygulan-
ması, salgın sırasında ve sonrasında işbirliğini 
genişletmek amacıyla Göç Koordinasyon Grubu 
oluşturulması teklifi kabul edilmiştir.

Türk devletleri arasında gerçekleşen ayni yar-
dımlar, mayıs ayında da devam etmiştir. Türkiye 
Cumhuriyeti tarafından 150.000 maske, 50 yüz 
siperleri, 100 koruyucu gözlük, 300 tulum ve de-
zenfektandan oluşan yardım malzemesi Kazakis-
tan’a gönderilmiştir.

Koronavirüs ile mücadelede haziran ayına ba-
kıldığında Türk devletleri arasında dayanışma ve 
kurumsal iş birliğinin devam ettiği görülmekte-
dir. Kırgızistan’da Türk İşbirliği ve Koordinas-
yon Ajansı Başkanlığı tarafından inşa edilen ve 
bütün tıbbî donanımları tamamlanan 72 yatak 
kapasiteli Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet 
Hastanesi pandemi süresi boyunca geçici olarak 
Kırgızistan Sağlık Bakanlığı’nın kullanımına 
verilmiştir. Yine TİKA tarafından hastanelerde 
görev yapan sağlık personelinin korunması için 
3 bin maske 3 bin gözlük 500 koruyucu gözlük, 
500 koruyucu tulum, 700 koruyucu siperlik ve 
bin adet antiseptik su temin edilmiş, salgından 
olumsuz etkilenen ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıl-
mak üzere 7.500 gıda kolisi ve koruyucu malze-
me desteğinde bulunulmuştur. TİKA aracılığı ile 
yardım gönderilen bir diğer ülke Özbekistan’dır. 
Türkiye Özbekistan’daki sağlık personeline yö-
nelik 5 bin maske, 10 bin cerrahi maske, 5 bin 
koruyucu gözlük, 500 bin galoş, 100 bin eldiven 
ile 100 dezenfektan jel ve 100 dezenfektan sprey-
den oluşan tıbbi malzeme yardımı göndermiştir. 
Ayrıca 28 Nisan 2020 tarihinde düzenlenen Türk 
Konseyi Sağlık Bakanları Toplantısında alınan 
kararların takibi ve uygulanması amacıyla Türk 
Konseyi Sağlık Koordinasyon Komitesi’nin ilk 
video konferans toplantısı 8 Haziran 2020 tarihin-
de gerçekleştirilmiştir. Toplantıda epidemiyoloji, 
mikrobiyoloji, viroloji ve benzeri alanlarda çok 
taraflı işbirliğini geliştirmek için önde gelen bi-
lim insanlarından ve uzmanlardan teşkil “Sağlık 
Bilim Kurulu”nun oluşturulması kabul edilirken 
Kovid-19 ile mücadelede ülkeler arasında ortak 
bir veri tabanı ve epidemiyolojik izleme sistemi 
oluşturulması kararı alınmıştır. Tıbbî ekipmanla-
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rın, ilaçların, tek kullanımlık ürünlerin, sağlık alt-
yapı yatırımlarının, yenilikçi bilgisayarlı tomog-
rafi sistemlerinin, hizmet tedarikinin, uluslararası 
hasta tedavisinin yanı sıra yeni modern hastane-
lerin inşası alanında ortak faaliyetler üzerinde ça-
lışmayı amaçlayan “Tedarik Zinciri Grubu”nun 
yapısı da bu toplantıda onaylanmıştır. Türk Kon-
seyi haziran ayı içerisinde, Kovid-19’un durma 
noktasına getirdiği bacasız sanayi alanında da bir 
toplantı düzenlemiştir. Türk Konseyi Turizmden 
Sorumlu Bakanlar 5. Toplantısı, Türkiye’nin ev 
sahipliğinde üye ve gözlemci ülkelerin Turizm 
Bakanları’nın katılımıyla 23 Haziran 2020’de vi-
deo konferans yöntemiyle tertip edilmiştir. Top-
lantı kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’nin üye 
ve gözlemci ülkelere “Güvenli Turizm Sertifi-
kasyon Programı” konusunda eğitim vermesi ka-
rarlaştırılmıştır. Toplantıda üye ülkelerin turistik 
mekânlarının yer aldığı bir harita oluşturulması, 
sanal turların gerçekleştirilmesi, turizm alanında 
yayın yapacak bir televizyon kanalı kurulması ve 
VR teknolojilerinin kullanılması gibi turizm en-
düstrisinde teknoloji ve dijitalleşmenin uygulan-
ması gerektiği vurgulanmıştır. Üye ülkeler “Türk 
Konseyi Modern İpek Yolu Ortak Turu Paketi 
Projesi”nin tanıtımının yapılması için yeni yön-
tem ve yollar araştırılması ve tur operatörlerini 
projeye çekmek için bir strateji oluşturulması ge-
rektiği konusunda mutabakata varmıştır. Ayrıca 
projeye Macar tur operatörlerinin de dahil edil-
mesine karar verilmiştir. Toplantıda Türk Konse-
yi Genel Sekreteri tarafından önerilen bilgi alış-
verişinde bulunmak, çalışmaları koordine etmek, 
alınan kararları uygulamak ve pandemi sırasında 
ve sonrasında işbirliğini daha da geliştirmek üze-
re bir “Turizm Koordinasyon Komitesi” oluştu-
rulması teklifi kabul edilmiştir.

8 Haziran’da düzenlenen Türk Konseyi Sağlık 
Koordinasyon Komitesi Toplantısında kurulması 
kararlaştırılan Türk Konseyi Sağlık Bilim Kuru-
lu’nun ilk toplantısı 8 Temmuz 2020’de düzen-
lenmiştir. Toplantıda epidemiyolojik durumun 
izlenmesi, analizi ve tahmini için kalıcı ortak veri 
tabanlarının ve epidemiyolojik izleme sisteminin 
kurulması için Türk Konseyi çatısı altında ortak 
yazılım geliştirme kararı alınmıştır. Toplantı-
da ülkelerdeki en son gelişmeler ve istatistikler 
paylaşılırken Kurul’un iki haftada bir düzenli 
olarak toplanması kararlaştırılmıştır. Türk dev-
letleri arasındaki ayni yarım temmuz ayında da 

devam etmiştir. Temmuz ayı başında Türkiye 30 
ventilatör, 55 bin tulum, 50 bin N95 maske, 100 
bin cerrahi maske, 5 bin gözlük, 200 bin eldiven 
ve 40 bin kutu çeşitli ilacın bulunduğu yardımı 
Azerbaycan’a göndermiştir. Özbekistan Kırgı-
zistan’a 50 set mobil oksijen konsantreleri, sarf 
malzemeleri ile 100 adet invaziv olmayan me-
kanik havalandırma yardımında bulunmuştur. 
13 Temmuz’da içerisinde ventilatör cihazı, PCR 
cihazı, tespit kiti, maske, siperlik, tulum ve cerra-
hi maske bulunan tıbbi malzemeler Türkiye’den 
Kazakistan’a gönderilmiştir. Yine Türkiye tem-
muz ayı içerisinde Kırgızistan’a 20 ventilatör, 
50 el tipi oksijen konsantratörü, 50 bin adet N95 
maske, 100 bin cerrahi maske, 35 bin tulum, 2 
bin siperlik, 20 bin PSR testi, 20 bin viral nük-
leik asit izolasyon kiti ve 10 bin kutu Hidroksik-
lorokin tabletten oluşan tıbbi yardım desteğinde 
bulunmuştur. Türkiye ve Özbekistan hükümetleri 
arasında imzalanan sağlık malzemesi hibe anlaş-
ması kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık 
Bakanlığı tarafından temin edilen 12 tonluk tıbbi 
malzeme Milli Savunma Bakanlığı tarafından 31 
Temmuz’da Özbekistan’a ulaştırılmıştır.

Ağustos ayının başında Özbekistan, Kırgızis-
tan’a 2 bin ton un, 9 bin 500 adet tıbbi tulum, 
12 bin adet maske, 25 bin adet eldiven, 500 adet 
gözlük, 200 adet pirometre ve 45 ton kloru içeren 
toplamda 560 bin dolar değerinde insani yardım 
göndermiştir. Türk Konseyi’nin Kovid-19 salgı-
nı süreciyle bağlantılı ağustos ayı faaliyetlerine 
baktığımızda; Türk Konseyi Sağlık Koordinas-
yon Komitesi bünyesindeki Tedarik Zinciri Gru-
bu’nun 1. Video Konferans Toplantısı 6 Ağustos 
2020 tarihinde, Türk Konseyi Göç Koordinasyon 
Grubu 1. Video Konferans Toplantısı 7 Ağustos 
2020 tarihinde, Türk Konseyi Sağlık Bilim Kuru-
lu 2. Video Konferans Toplantısı 12 Ağustos 2020 
tarihinde, Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Aşı 
Çalıştayı 24-27 Ağustos 2020 tarihlerinde dü-
zenlenmiştir. “Laboratuvardan Aşıya” temasıyla 
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan 
ve Türkmenistan ile Türkiye’deki farklı üniver-
sitelerden bilim insanlarının katılımıyla Urla’da 
bulunan tarihi Karantina Adasında gerçekleştiri-
len aşı çalıştayı Türk dünyası arasındaki iş birli-
ğine yeni bir boyut kazandırmıştır. Türk devletle-
ri, Türk Konseyi etrafında yardımlaşmayı aşarak 
ortak çalışma kültürü inşa edip krizi aşma yoluna 
girmiştir. 
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SONUÇ YERİNE: GELECEĞE DÖNÜK 
BEKLENTİLER

Türk Dünyasında yeni koronavirüs hastalığı-
nın ilk teşhisleri; Azerbaycan’da 28 Şubat’ta, Tür-
kiye’de 10 Mart’ta, KKTC’de 10 Mart’ta, Kaza-
kistan’da 13 Mart’ta, Özbekistan’da 15 Mart’ta, 
Kırgızistan’da 18 Mart’ta gerçekleşmiştir. Türk-
menistan’da ise henüz resmî vaka açıklanmamış-
tır. Birbiriyle oldukça yakın tarihler olan krizin 
ilk anında devletler salgına karşı kısıtlama temelli 
politikalar yürütmüştür. Bu sürecin akabinde ise 
10 Nisan tarihi itibariyle Türk Konseyi devreye 
girmiş ve pandemiyle mücadelede ortak çözüm 
arayışlarına gidilmiştir. Bu noktada Türk Kon-
seyi’ne üye olmayan Türkmenistan’ın da sürece 
dâhil edilmesi oldukça anlamlı ve pozitif nitelik-
te bir adım olmuştur. Türk Konseyi’nin salgında 
dayanışma ve işbirliği temelinde etkin bir aktör 
olarak görev alması, hem doğrudan Kovid-19 ile 
mücadelede hem de Kovid-19’un etkilediği alan-
larda ortaya çıkan sorunların çözümünde kilit rol 
oynamaktadır. Nitekim dayanışma ve iş birliği 
temasının neticesinde Türkiye, Azerbaycan’a ilk 
test kitlerini yollayan ülke olmuş, Türkiye tara-
fından Bişkek’te yapılan hastane salgınla mü-
cadele için Kırgızistan’a devredilmiştir. Özbe-
kistan, komşusu Kırgızistan’a ilk insanî yardımı 
ulaştıran ülke olmuştur. Kazakistan hükûmeti, 
Çin ve Hindistan’dan hava yoluyla Kırgızistan 
vatandaşlarının tahliye edilmesinde yardımcı ol-
muştur. Ayrıca Azerbaycan Demiryolları tarafın-
dan salgının Türkiye ile Türkistan bölgesi arasın-
daki trans-lojistik hizmetler üzerindeki etkisini 
en aza indirmek amacıyla yeni destekleyici gemi 
işletmeye başlaması, dayanışma ve iş birliğinin 
yalnızca tıbbî malzeme ve insanî yardım ile sınır-
lı kalmadığını gösterir niteliktedir.

Türk devletleri arasındaki etkileşimin bir diğer 
boyutu ise Kovid-19 ile mücadelede üretilen po-
litikalar alanındadır. 10 Nisan 2020’de başlayan 
zirveyi bir sembol olmaktan çıkaran, devamında 
bakanların ve bürokratların sürece etkin katılımı 
olmuştur. Devletlerin ortak tarih ve kültür biriki-
mi neticesinde doğan yakın ilişkileri çerçevesin-
de yardımlaşmasının yanında tecrübelerin pay-
laşması, uygulamaların aktarması, gelişmelerin 
değerlendirilmesi bu çaptaki bir kriz için oldukça 

önem arz etmektedir. Pandemi sürecinde getiri-
len kısıtlama ve yasaklardan, kullanılan ilaç ve 
tedavi protokollerine uzanan geniş alan içerisin-
deki deneyim paylaşımı oldukça kıymetlidir. Bu 
bağlamda özellikle Türk Konseyi içerisinde sağ-
lık alanında kurulan kurullar belli periyotlarda 
düzenli olarak toplanmaktadır. Bu konuda diğer 
alanlarda kurulan komisyonların da belli aralık-
larla yinelenen toplantılar gerçekleştirmelidir.

Türk devletlerinin salgının ortaya çıktığı gün-
den 2020 Ağustos ayına uzanan süreçte birlikte 
ortaya çıkardığı son faaliyet ise bir çalıştaydır. 
24-27 Ağustos 2020 tarihlerinde düzenlenen 
Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Aşı Çalıştayı, 
dayanışma, iş birliği ve ortak hareket etme kültü-
rünün bir ürünüdür. Bu bağlamda Türk Konseyi 
Sağlık Bilim Kurulu’nun devam eden projeleri 
desteklenmeli ve devam etmelidir. Dünya Türk-
lüğünün ortak projeler etrafında faaliyet yürüt-
mesi, küresel ölçekteki bu krize doğrudan katkı 
sunacağı gibi Türk devletlerinin birlikte iş ya-
pabilme kapasitesini de geliştirecektir. Nitekim 
oluşan bu anlayışın ilk ürünleri turizm alanında 
ortaya çıkmıştır. Ekim 2020 içerisinde düzenlen-
mesi planlanan Türkistan Turizm Forumu, her yıl 
Türk Dünyası Turizm Başkenti seçilmesi ve İpek 
Yolu Vizesi oluşturma projesi, salgın döneminde 
ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla Türk Konseyi’nin 
salgın sırasında göstermiş olduğu iş birliği ve 
dayanışma kültürü salgının devamında da arta-
rak devam etmeli ve salgın dönemi sonrasında da 
farklı alanlara taşınarak sürdürülmedir.

Salgın sürecinde, KKTC’nin özel siyasî du-
rumu sebebiyle Türk Konseyi’ne üye olmaması 
nedeniyle ortak çalışmalara dahil olmadığı gö-
rülmektedir. Her ne kadar devam eden pandemi 
döneminde, özellikle Türkiye tarafından gerek 
personel eğitimi gerek ayni yardımlar gerekse de 
ekonomi alanında yapılan anlaşmalarla KKTC 
yalnız bırakılmamış olsa da KKTC’nin süreç içe-
risine aktif katılımı sağlanmalıdır. Yaşanılan kriz 
dönemi içerisinde Türkmenistan için uygulanan 
istisnalar KKTC için de uygulanmalı, KKTC’nin 
kurullarda yer alması sağlanmalıdır. Ayrıca Dün-
ya Sağlık Örgütü’nün Kıbrıs Türklerini yok sa-
yan uygulamalarına yönelik ortak bir çalışma 
yapılmalıdır.
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