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82 milyonluk bir nüfusun
yaşam sürdüğü, sekiz ülkeye
sınırı olan ve dünyanın
aktarma merkezi konumunda
olan bir ülkede küresel bir
sorun ile mücadelenin çok
kolay olmadığını ifade eden
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
şu ana kadar Türkiye’nin
koronavirüs salgınına karşı
doğru bir süreç yürüttüğünü
belirterek, dünyada örnek
ülke olarak gösterildiğini
vurguladı. Bakan Koca,
“Hayatlar normale
döndüğünde, oluşturduğumuz
güvenin ticarette pozitif
etkilerini göreceğimizi
düşünüyorum” dedi.

“SAĞLIKLI
EKONOMİNİN
YOLU SAĞLIKLI
TOPLUMDAN
GEÇİYOR”
i

“Virüsü ülkemize sokmamak
adına ilk andan itibaren ciddi
çalışmalar yürüttük. Dünya
ile entegre bir ülkenin, büyük
risk altında olduğu bilinciyle
de tüm önlemlerimizi almıştık.
Halkımıza, panik yaratmadan
işin ciddiyetini anlatabilmenin
bu süreci başarılı yürütmemizi
sağladığına inanıyorum.”
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lk olarak 2019 yılının Aralık ayında
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan
koronavirüs, kısa zamanda tüm
dünyayı etkisi altına aldı. Dünya Sağlık
Örgütü’nün COVID-19 olarak adlandırdığı
koronavirüs, önce Asya ülkelerini,
ardından İtalya başta olmak üzere
Avrupa ülkelerini ciddi şekilde etkiledi.
Vaka sayısının on binler, ölüm sayısının
ise binlerce olduğu Avrupa ülkelerine
göre Türkiye aldığı önlemlerle başarılı
bir süreç yönetiyor. Bu başarılı yönetim
sürecinde herkesin takdirini kazanan
isim ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.
Fahrettin Koca ve tüm Sağlık Bakanlığı
çalışanlarının yoğun çabalarıyla ilk
günden itibaren tüm dünyada örnek ülke
olarak gösterilen Türkiye, koronavirüs
salgınına karşı alınan önlemler dolayısıyla
krizi en az hisseden ülkelerden biri
konumunda. Dünyada ve Türkiye’de
yapılan anketlere göre Fahrettin Koca’nın

virüsle mücadelesine tam not verildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs
sürecini, tedbirleri ve beklentilerini TİM
Report okurları için anlattı.
Koronavirüs ile ilgili nasıl bir süreç
yönetiyorsunuz?
Bildiğiniz gibi Çin’in Wuhan kentinde
12 Aralık 2019’da ortaya çıkan yeni
tip koronavirüsü çok hızlı bir küresel
yayılım gösterdi. Başından itibaren
süreci çok yakından takip ettik. Çünkü
Türkiye gibi dünya ile entegre bir ülkenin
risk oranı yüksekti. Türkiye’ye girişi
ne kadar geciktirebilirsek, bu süreçten
daha az etkilenen bir ülke olacaktık. Bu
nedenle Dünya Sağlık Örgütü salgının
pandemik olduğunu ilan etmeden önce
biz ciddi kararlar almaya başladık. Ocak
ayında Çin’den gelen uçuşlar için termal
kamera uygulaması başlatmıştık daha
sonra termal kamera kontrollerinin,

Japonya, Tayvan, Tayland, Hong Kong,
Singapur, Güney Kore ve Malezya’dan gelen
uçuşlar için de uygulanmasına karar verdik.
5 Şubat itibariyle de Çin’den gelen tüm
uçuşların durdurulmasına karar verildi. Yurt
dışından gelen tüm yolcular, termal kamera
kontrolünden geçmeye başladı. Özellikle
salgının İran ve komşu ülkelere gelmesi ile
birlikte tedbirlerimizi hızla artırdık. İran’dan
Türkiye’ye tüm uçuşlar tek taraflı ve geçici
olarak durduruldu. Ayrıca Türkiye-İran
sınır kapıları kapatılarak kara ve demiryolu
geçişleri geçici olarak durduruldu. Bu ülkede
bulunan vatandaşlarımız güvenli bir şekilde
ülkemize getirildi. İlk etapta, ülkeye o
virüsün girişini önleme çabası içinde olduk.
Bilim Kurumumuzla, uzman ekibimizle,
bakanlık olarak çalışanlarımızla elimizden
gelen bütün tedbirleri alma noktasında
hassasiyet gösterdik. Halkımıza, panik
yaratmadan işin ciddiyetini anlatabilmenin
bu süreci başarılı yürütmemizi sağladığına
inanıyorum.
Sağlık altyapısının güçlendirilmesi
anlamında ne gibi çalışmalar yapıldı?
İlk günden itibaren 81 ilimizde referans
hastaneleri oluşturduk. Yani, hastaları takip
edebileceğimiz negatif basınç odalarının
olduğu, sağlık personelimizin yetiştirildiği,
eğitildiği merkezler haline getirdik.
Özellikle sınır bölgesinde sahra hastaneleri
oluşturup, daha çok burada 14 günlerini
tamamlamalarını sağladık. Laboratuvar
sayılarımızı artırdık. Teşhis yapan
laboratuvarlarımızı başta büyük şehirler
olmak üzere tüm yurda yayacağız. Bu
sayede kesin tanıyı hızla koyabileceğiz. Yerli
koronavirüs tanı kiti geliştirme çalışmalarını
kısa sürede sonuçlandırdık. Türkiye’de
geliştirilen ve 4 ile 24 saat aralığında sonuç
veren koronavirüs tanı testlerinin sonuç
verme süresi 90-120 dakikaya kadar düştü.
Her türlü ekipman ve insan kaynağımız
var. Ayrıca ALO 184 SABİM olarak bilinen
Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’mizin
hattını korona danışma hattı olarak
da hizmete açtık. Sadece Ankara Şehir
Hastanesi’nde yoğun bakım şartları olan,
tek kişilik odaların olduğu 48 tane hazır, boş
bekletilen yatağımız var. Her ilde referans
hastane olarak planlanan ve personeli
eğitilen, yoğun bakımları da boş bekletilen
hastanelerimiz bulunuyor.
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“Yapmamız gereken hayatımızı
tedbirler doğrultusunda bir
düzene sokmaktır. Bu küresel
soruna karşı ulusal bir mücadele
vereceğiz. Risk somut, tedbirler
ise basit. Koronavirüs, alınacak
tedbirlerden daha güçlü
değil. Bugünler böyle sürüp
gitmeyecek, çok geçmeden normal
hayatlarımıza dönmüş olacağız.”

Olağanüstü süreç ne kadar sürecek?
En başından beri halkımızı şeffaflıkla
anbean bilgilendirdik. Başından itibaren
sorunun küresel, mücadelenin ulusal
olduğunu vurguladık. Bu noktada
sağlık teşkilatımızla vatandaşlarımızın
alması gereken önlemler konusunda
tüm platformlardan kamuoyumuzu

bilgilendirmek için yoğun çaba sarf
ettik. Salgının yayılmamasına yönelik
tedbirler alıyoruz fakat vatandaşımızdan
beklediğimiz de 14 gün kuralına
ve 14 korunma kuralına uyarak bu
mücadeleye güç vermesidir. Teşhis
yapan laboratuvarlarımızı başta büyük
şehirlerimiz olmak üzere tüm yurda
yayacağız. Bu sayede kesin tanıyı hızla
koyabileceğiz. Herkes müsterih olsun.
Bakanlık olarak yaptığımız açıklamaları
dikkate alsınlar. Panik yapmadan ve
rehavete kapılmadan bu süreci en az
hasarla atlatacağımıza inanıyoruz.
Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon
hepimiz için emniyettir. Bizim salgına
karşı yürüttüğümüz strateji ve disiplinli
eylem planında direncimiz hiç azalmadı,
kat kat arttı. Bu küresel soruna karşı
ulusal bir mücadele vereceğiz. Risk
somut, tedbirler ise basit. Koronavirüs,
alınacak tedbirlerden daha güçlü
değil. Bir hastanın topyekûn risk
olmadığını, karantinaya alınmış
bir hastanın da toplumu tehdit
edemeyeceğini belirtmek istiyorum.
Bugünler böyle sürüp gitmeyecek,
çok geçmeden normal hayatlarımıza
dönmüş olacağız. Bu hastalık daha
çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak,
yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla
iki ayda hayat normale döner. Yeter
ki bu süreçte herkes üzerine düşeni
titizlikle yapsın. Panik yapmadan ama
rehavete de kapılmadan yaşantımızı
kontrol altına alarak devam etmeliyiz.
Şimdi yapmamız gereken iki ay da olsa
hayatımızı tedbirler doğrultusunda yeni
bir düzene sokmaktır.

Koronavirüs, sağlık kadar ekonomileri de etkiliyor.
Bu konuda ‘ihracat ailemize’ neler söylemek istersiniz?
Bildiğiniz gibi bu sürecin başında Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan
ile bir araya gelerek koronavirüs salgınıyla ilgili durumu tüm yönleriyle ele aldık. Dünyayla ilişkileri tümden kesmek
mümkün değil. İlişkilerin en bariz olduğu konulardan biri turizm, diğeri ticarettir. Şu durumda önceliğimiz sağlıklı bir
toplum. Ticaret, turizm, ekonomik büyüme sağlıklı insanlarla, toplumlarla yapılır. Biz üzerimize düşeni en iyi şekilde yerine
getirmeye çalışıyoruz. Koronavirüs ile ilgili tüm dünya ülkelerinden daha önce tedbirler almaya başladık. Tüm dünyaya ne
kadar güvenilir bir ülke olduğumuzu gösterdik. Türkiye uluslararası hub noktası. Ticarette kilit bir ülkeyiz. İhracatçılarımız
dünya ile iletişim halinde olduğu için salgının ciddiyetinin farkındalar. Bir sürede daha dikkatli olmaları ve ihtiyaç
olmadıkça seyahatlerini ertelemelerini istirham ediyorum. Bu süreci en az hasarla tamamlamayı planlıyoruz. Hayatlar
normale döndüğünde, oluşturduğumuz güvenin ticarette pozitif etkilerini göreceğimizi düşünüyorum. Bu konuda Ticaret
Bakanımız Ruhsar Pekcan ve Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy özveri ile çalışmaktadır. Onların da gayretiyle
uluslararası ticaret ve turizmde çok başarılı bir döneme gireceğimize inanıyorum.
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