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Özet
Bu çalışmada korona virüs sebebiyle oluşan ve tüm 
dünyayı etkileyen pandemi sürecinde Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin yaptığı sağlık malzemesi 
ve tıbbi donanım yardımlarının basına yansımaları 
incelenmiştir. İlk kısımda, kamu diplomasisi ve 
uluslararası yardımlarla ilgili genel bir bilgiverilmiş 
ve incelenmek üzere seçilen yardımların hangi 
koşullarda yapıldığına dair genel bilgilere yer 
verilmiştir. Takiben bu yardımların ulusal ve 
uluslararası medyada nasıl yer bulduğuna dair bir 
inceleme yapılmıştır. Bu inceleme kapsamında 
Türkiye’de ulusal çapta yayın yapan Hürriyet ve 
Sözcü gazeteleri ile uluslararası çapta yayın yapan 
Financial Times ve The Guardian gazeteleri 
incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Pandemi, tıbbi yardım, 
Türkiye, medya

GİRİŞ
Türkiye’nin salgının küresel ölçekte pandemi ilan 
edildiği ilk dönemde başlattığı yardımlar bu 
dönemdeki küresel boyuttaki sağlık malzemesi ve 
tıbbi donanım yoksunluğu göz önüne alındığında 
etkisi ve önemi daha iyi anlaşılacak türdendir. 
Bugüne dek 156 ülke ve 9 uluslararası yardım 
kuruluşuna1 yapılan bu yardımlar ihtiyaç dâhilinde 
devam etmektedir. Bu yardımlar kamu 
diplomasinin bir türü olarak nitelendirilen insani 
diplomasi kapsamı içerisinde değerlendirilebilir. 

KAMU DİPLOMASİSİ VE ULUSLARARASI 
YARDIMLAR
Kamu Diplomasisi, bir hükumetin, başka bir ulusun 
halkını ve aydınlarını, bu ulusun politikalarını kendi 
avantajına döndürmek amacıyla etkilemeye 
çalışmasıdır.2 Kamu diplomasisi faaliyetleri 
özellikle kriz dönemlerinde insanların etkiye daha 
açık hale gelmesiyle önemini arttırmaktadır. Afet, 
salgın gibi olağanüstü durumlarda, olayların 
yaşandığı bölgedeki insanlara yönelik yapılacak her 
türlü yardım da etkisi bakımında önemlidir. 
Şimdiden küresel çapta insanlık tarihinin en önemli 
toplumsal olaylarından biri olarak kabul edilen 
korona virüs kaynaklı pandemi süreci dünya 
genelinde insanlığın maddi ve manevi olarak 
etkilendiği bir dönemdir. Bu süreçte insanlığın bu 
salgından korunmak için ihtiyaç duyduğu tıbbi 
donanım, hastalığın tedavisi için kullanılan ilaç ve 
donanım, hastalığa çare olabilmesi amacıyla 
yürütülen aşı çalışmaları tüm insanlığın ortak 
kaygısı halini almıştır. Bu ürünlerin bölgesel çapta 
yoksunluğu aynı zamanda insani yardımların 
önemini de ortaya çıkarmıştır.
 
Türkiye’nin bu süreçte, dünya genelinde 

yoksunluğu hissedilen maske, tulum, dezenfektan, 
solunum cihazı gibi donanımdan oluşan yardımları 
kamu diplomasisi faaliyeti türünden sayılabilecek 
bir niteliktedir. Özellikle dünya genelinde salgın 
ilan edilen ilk dönemde birçok ülke ihtiyaç duyulan 
donanım üretmekten mahrumdu hatta maddi gücü 
olan ülkeler dahi bunları para karşılığında bile 
edinemeyecek duruma gelmişti. Öyle ki ülkelerin 
birbirini “maske korsanlığı” gibi faaliyetlerle 
suçladığı3 bu dönemde insani yardımların normal 
dönemden çok daha etkili olacağı söylenebilir.

YARDIMLARIN MEDYAYA YANSIMALARI
Hürriyet Gazetesi
Haber Taraması Sonuçları

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg 
Türkiye'ye övgü: Gurur duyuyorum
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İtalya ve İspanya'ya 
sağlık malzemesi göndermesinin ittifak 
dayanışmasının açık bir göstergesi olduğunu 
belirtti. Yeni tip Corona Virüsü (Kovid-19) 
salgınıyla mücadele kapsamında TSK'ye ait İtalya 
ve İspanya'ya tıbbı malzeme götüren uçağın 
fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan 
Stoltenberg, "NATO dayanışması faaliyet halinde. 
NATO müttefiklerimizin birbirine afet yardımı 
merkeziyle destek sağlamasından gurur 
duyuyorum. Birlikte daha güçlüyüz." ifadelerini 
kullandı.

1-https://www.trthaber.com/haber/gundem/cumhurbaskani-erdogan
dan-oecdnin-kurulusu-icin-video-mesaj-538323.html, Erişim Tarihi 
02.02.2021
2-Aktaran, Meltem Bostancı (Evan Potter’dan) Kamu 
Diplomasisinde Medyanın Rolü ve Önemi, Anahtar Kitaplar, 2012
3-https://tr.euronews.com/2020/04/06/almanyanin-maske-korsanlig
i-ile-sucladigi-abd-den-yanit-bilgimiz-dahilinde-degil Erişim tarihi, 
02.02.2021
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Milli Savunma Bakanlığı, kendilerine ait fabrika ve 
dikimevlerinde yerli ve milli imkanlarla üretilen 
çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan 
oluşan sağlık malzemelerini Kovid-19 ile mücadele 
kapsamında İtalya ve İspanya'ya TSK'ye ait uçak ile 
gönderileceğini duyurmuştu.

Haberin yer aldığı gazetenin adı:
Hürriyet Gazetesi/Web Sayfası
Haberin Tarihi: 1 Nisan 2020
Haberin Konusu: Türkiye’nin
koronavirüs kapsamındaki tıbbi yardımları
Haber olumlu bir içeriğe sahip. Haberde NATO 
Genel Sekreteri’nin açıklaması üzerinden 
Türkiye’nin İtalya ve İspanya ülkelerine yolladığı 
yardımlar öne çıkarılmış. Aynı zamanda 
yardımların kapsamındaki içeriğin Milli Savunma 
Bakanlığı’na ait fabrikalarda yerli ve milli 
imkanlarla üretildiği vurgusu yapılmış. Hürriyet 
Gazetesi’nin yardım faaliyetlerini desteklediğini 
söylemek mümkün.

Haber 2: 
Pentagon'dan Türkiye'ye tıbbi yardım 
teşekkürü
ABD Savunma Bakanlığı Avrupa ve NATO 
Politikalarından Sorumlu Müsteşar Yardımcısı 
Michael Ryan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgını ile mücadele kapsamında ABD'ye 
gönderdiği tıbbi yardımlardan dolayı Türkiye'ye 
teşekkür etti. Ryan, "Türkiye'ye ABD'ye yaptığı 
yardım ve Kovid-19 ile mücadelede NATO 
içerisinde gösterdiği örnek liderlikten dolayı 
müteşekkiriz." açıklamasında bulundu.

Türk ve Amerikan yetkililerinin bir haftadır bu 
yardımı koordine ettiklerini belirten Ryan, 
"Türkiye'nin İtalya ve İspanya, İngiltere ve 
Balkanlar'a yaptığı yardım gibi ABD'ye yaptığı 
yardım da NATO koordinasyonu ile yapıldı." 
ifadesini kullandı.

Türkiye'nin desteğinin, ülkelerin zor zamanlarda 
birlikte çalışmasına örnek teşkil ettiğini belirten 
Ryan, "Bu krizin üstesinden gelmeye çalıştığımız 
bir zamanda, Türkiye ABD'ye yardım ederken, 
ABD olarak biz de yapabildiğimiz ölçüde başka 
müttefiklere yardım etmeye çalışıyoruz." 
değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE'NİN YARDIM ELİ ABD'YE DE 
UZANDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı 
üzerine, ABD'ye gönderilen tıbbi yardım 
malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine 
(TSK) ait A400M tipi askeri kargo uçağı, ABD 
saatiyle 17.30 civarında (TSİ 00.30) başkent 

Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne 
inmişti.

Kolilerde, 500 bin maske, 400 bin önlük, 2 bin litre 
dezenfektan, 500 yüz koruyucu ve 400 N95 tipi 
maske ile 1500 koruyucu gözlük olduğu 
bildirilmişti.

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke olan 
ABD'de 1 milyondan fazla kişiye Kovid-19 teşhisi 
konulurken, 57 binden fazla kişi virüs nedeniyle 
yaşamını yitirdi.

Haberin yer aldığı gazetenin adı:
Hürriyet Gazetesi/Web Sayfası
Haberin Tarihi: 29 Nisan 2020
Haberin Konusu: Türkiye’nin koronavirüs 
kapsamındaki tıbbi yardımları
Haber olumlu bir içeriğe sahip. ABD-Türkiye 
ilişkilerindeki irili ufaklı krizlerin olduğu bu 
dönemde NATO ve müttefiklik kavramları öne 
çıkarılmış. Yardım talimatının Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın talimatıyla yapıldığı hatırlatılmış. 
Ayrıca haberin bitişinde hem yardım 
malzemelerinin miktarlarıyla ilgili detaylı sayılar 
verilmesi hem de salgının ABD’deki gidişatına 
yönelik rakamlar verilmesi önemli bir detay. Bu 
haberde de hükumetin politikalarını destekleyici bir 
tutum görmek mümkün.

Sözcü Gazetesi
Haber Taraması Sonuçları

Haber 1: 
Corona günlerinde ABD’den teröristlere jest: 
Türkiye’den maske al, PKK’ya gönder!
"İyilik yap, kötülük bul" diye işte tam da buna 

denir... Corona virüsü salgınından en çok etkilenen 
ülke olan ABD'ye iyilik yaparak 2 gün boyunca üst 
üste 2 uçak dolusu malzemesi gönderdik. Fakat 
ABD yine sırtımızdan hançerleyerek, Suriye'deki 
terör örgütüne TIR'larla sağlık yardımı yaptı.

Corona virüsü salgınının merkez üssü haline gelen 
ve resmi verilere göre 1 milyondan fazla insanın 
Covid-19’la mücadele ettiği ABD, Türkiye’nin 
uzattığı yardım elini alırken, 82 milyonu adeta 
sırtından hançerledi.

Ankara bu hafta içinde iki gün boyunca 2 uçakla 
tıbbi malzeme gönderdi. Uçaklarda maskeden, 
koruyucu tuluma kadar her şey vardı. Bu zamanda 
bu denli anlamlı yardıma ABD’li yetkililer kuru bir 
teşekkür ettiler ama yapacaklarını da yaptılar.

Suriye’de PKK/YPG'ye karşı her türlü desteği 
sağlayan ABD, corona virüsü salgını sırasında da 
bölücü terör örgütünü yalnız bırakmıyor. ABD 
ordusunun Irak-Suriye Özel Operasyonlar Ortak 
Görev Gücü resmi Twitter hesabından, 
PKK/YPG'ye sağlık malzemeleri verildiğini 
duyurdu.

Malzemelerin PKK/YPG işgali altında bulunan 
Haseke iline bağlı Eş Şeddadi bölgesinde teslim 
edildiği belirtildi. Malzemelerin portatif lavabo ve 
sabunluklar, dezenfekte mendilleri, maskeler ve 
eldivenlerden oluştuğu aktarıldı. Ancak miktarları 
belirtilmedi.

Malzemelerin, terör örgütü IŞİD üyelerinin 
tutulduğu hapishanelerde kullanılacağı aktarıldı. 
ABD, nisan ayı başında da PKK/YPG'ye 1 milyon 
200 bin dolar değerinde malzeme sağladıklarını 
açıklamıştı. Terör örgütü ise gönderilen 
malzemelerin yetersiz ve sevkıyatın yavaş 
olduğunu savundu.

ABD’NİN BU YAPTIĞI KAÇINCI?
– Yıllarca PKK'lı teröristlere silah yardımı yaptılar.
– Pensilvanya'daki teröristbaşı Feto'yu vermediler.
– İran yüzünden Halkbank'ı ABD'de yargılıyorlar.
– Başkan Trump Türkiye'ye küstah mektup yolladı.
– Her alanda Türkiye'nin karşısında yer aldılar.
Haberin yer aldığı gazetenin adı: Sözcü 
Gazetesi/Web Sayfası
Haberin Tarihi: 4 Mayıs 2020
Haberin Konusu: Türkiye’nin koronavirüs 
kapsamındaki tıbbi yardımları
Haberde eleştirel bir dil mevcut. Birbirinden 
bağımsız faaliyetler olmasına rağmen haberdeki 
etkiyi arttırmak amacıyla sanki ABD Türkiye’den 
giden yardım malzemelerini PKK’ya veriyormuş 
gibi bir dil kullanılmış. Buna ek olarak 

ABD-Türkiye ilişkilerinin geçmişine dönük 
ABD’nin Türkiye’ye dönük tehdit ve yaptırımları 
sıralanarak hükumetin ABD’ye yolladığı yardımlar 
eleştirilmiş. 

Haber 2:
Muharrem İnce, ABD’ye yardımı böyle 
değerlendirdi: Benim Sabancı’ya yardım etmem 
gibi
CHP'li Muharrem İnce, Türkiye'nin Amerika'ya 
gönderdiği yardımlar ile ilgili açıklamalarda 
bulundu. İnce, ''Benim Sabancı Ailesi'ne yardım 
etmem nasıl bir şey ise Türkiye'nin Amerika'ya 
yardım etmesi de böyle bir şey'' dedi. TV100’de 
Ahu Özyurt’un konuğu olan CHP Yalova eski 
milletvekili Muharrem İnce, Türkiye’nin 
Amerika’ya yardım etmesini şu sözlerle 
değerlendirdi:
”BUNLAR KAHVEHANE DİPLOMASİSİ”
* Amerika’ya yardım ediyoruz, İngiltere’ye yardım 
ediyoruz. Amerika 2 milyon dolar ayırmış 
vatandaşına, sen vatandaşına yardım edemiyorsun. 
Maske al, Amerika’ya gönder aranı düzelt. Bunlar 
kahvehane diplomasisi.
* Amerika’ya sevap için mi swap için mi maske 
gönderdik. Biz, hiç vaka olmayan ülkelere maske 
gönderdik. Benim Sabancı Ailesi’ne yardım etmem 
nasıl bir şey ise Türkiye’nin Amerika’ya yardım 
etmesi de böyle bir şey.
”MASKE DAĞITMASINI BECEREMEDİLER”
Türkiye’nin geç sokağa çıkma yasağı kararı aldığını 
da belirten İnce, şunları söyledi:
* Türkiye’de sağlıkçılarımız üstün başarı gösterdi 
ama kamu yönetimi anlamında ciddi 
eksikliklerimiz var. 3 haftada sokağa çıkma 
yasağını düzenleyebildiler.
* Şu anda maske dağıtmasını beceremediler. 
”Vatandaşa 2 milyon maske dağıttık” diyor. 20 ve 
65 yaş arası vatandaşları çıkardığımız zaman 50 
milyon vatandaş kalıyor geriye.
”FAİZLİ KREDİ VERDİLER”
Muharrem İnce açıklamalarına şu şekilde devam 
etti:
* Amerika’ya yardım göndermemizin zararı olmaz 
ama kendi vatandaşına göndermeden bunu 
yaparsanız ben anlayamam bunu.
* Kendi vatandaşına verirsin sonra gönderirsin 
bunu anlarım.
*Amerika her vatandaşına çek verdi. Türkiye’de 
önce 100 milyar dendi sonra rakam değişti. Mesela 
5 bin liranın altında geliri olan vatandaşlara faizli 
kredi verdiler. En düşük emekli aylığını bin 500 lira 
yaptılar. Bir de bin lira dağıttılar.
”BU İNSANLARIN HALİNİ KİMSE 
SORMUYOR”
* Kuaförler, seyyar satıcılar, lokantacılar ne olacak? 
Bu insanların halini kimse sormuyor. Bu insanlar 
varken İngiltere’ye yardım etmek reklam kokan 
harekettir.
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yardımlar öne çıkarılmış. Aynı zamanda 
yardımların kapsamındaki içeriğin Milli Savunma 
Bakanlığı’na ait fabrikalarda yerli ve milli 
imkanlarla üretildiği vurgusu yapılmış. Hürriyet 
Gazetesi’nin yardım faaliyetlerini desteklediğini 
söylemek mümkün.

Haber 2: 
Pentagon'dan Türkiye'ye tıbbi yardım 
teşekkürü
ABD Savunma Bakanlığı Avrupa ve NATO 
Politikalarından Sorumlu Müsteşar Yardımcısı 
Michael Ryan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgını ile mücadele kapsamında ABD'ye 
gönderdiği tıbbi yardımlardan dolayı Türkiye'ye 
teşekkür etti. Ryan, "Türkiye'ye ABD'ye yaptığı 
yardım ve Kovid-19 ile mücadelede NATO 
içerisinde gösterdiği örnek liderlikten dolayı 
müteşekkiriz." açıklamasında bulundu.

Türk ve Amerikan yetkililerinin bir haftadır bu 
yardımı koordine ettiklerini belirten Ryan, 
"Türkiye'nin İtalya ve İspanya, İngiltere ve 
Balkanlar'a yaptığı yardım gibi ABD'ye yaptığı 
yardım da NATO koordinasyonu ile yapıldı." 
ifadesini kullandı.

Türkiye'nin desteğinin, ülkelerin zor zamanlarda 
birlikte çalışmasına örnek teşkil ettiğini belirten 
Ryan, "Bu krizin üstesinden gelmeye çalıştığımız 
bir zamanda, Türkiye ABD'ye yardım ederken, 
ABD olarak biz de yapabildiğimiz ölçüde başka 
müttefiklere yardım etmeye çalışıyoruz." 
değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE'NİN YARDIM ELİ ABD'YE DE 
UZANDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı 
üzerine, ABD'ye gönderilen tıbbi yardım 
malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine 
(TSK) ait A400M tipi askeri kargo uçağı, ABD 
saatiyle 17.30 civarında (TSİ 00.30) başkent 

Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne 
inmişti.

Kolilerde, 500 bin maske, 400 bin önlük, 2 bin litre 
dezenfektan, 500 yüz koruyucu ve 400 N95 tipi 
maske ile 1500 koruyucu gözlük olduğu 
bildirilmişti.

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke olan 
ABD'de 1 milyondan fazla kişiye Kovid-19 teşhisi 
konulurken, 57 binden fazla kişi virüs nedeniyle 
yaşamını yitirdi.

Haberin yer aldığı gazetenin adı:
Hürriyet Gazetesi/Web Sayfası
Haberin Tarihi: 29 Nisan 2020
Haberin Konusu: Türkiye’nin koronavirüs 
kapsamındaki tıbbi yardımları
Haber olumlu bir içeriğe sahip. ABD-Türkiye 
ilişkilerindeki irili ufaklı krizlerin olduğu bu 
dönemde NATO ve müttefiklik kavramları öne 
çıkarılmış. Yardım talimatının Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın talimatıyla yapıldığı hatırlatılmış. 
Ayrıca haberin bitişinde hem yardım 
malzemelerinin miktarlarıyla ilgili detaylı sayılar 
verilmesi hem de salgının ABD’deki gidişatına 
yönelik rakamlar verilmesi önemli bir detay. Bu 
haberde de hükumetin politikalarını destekleyici bir 
tutum görmek mümkün.

Sözcü Gazetesi
Haber Taraması Sonuçları

Haber 1: 
Corona günlerinde ABD’den teröristlere jest: 
Türkiye’den maske al, PKK’ya gönder!
"İyilik yap, kötülük bul" diye işte tam da buna 

denir... Corona virüsü salgınından en çok etkilenen 
ülke olan ABD'ye iyilik yaparak 2 gün boyunca üst 
üste 2 uçak dolusu malzemesi gönderdik. Fakat 
ABD yine sırtımızdan hançerleyerek, Suriye'deki 
terör örgütüne TIR'larla sağlık yardımı yaptı.

Corona virüsü salgınının merkez üssü haline gelen 
ve resmi verilere göre 1 milyondan fazla insanın 
Covid-19’la mücadele ettiği ABD, Türkiye’nin 
uzattığı yardım elini alırken, 82 milyonu adeta 
sırtından hançerledi.

Ankara bu hafta içinde iki gün boyunca 2 uçakla 
tıbbi malzeme gönderdi. Uçaklarda maskeden, 
koruyucu tuluma kadar her şey vardı. Bu zamanda 
bu denli anlamlı yardıma ABD’li yetkililer kuru bir 
teşekkür ettiler ama yapacaklarını da yaptılar.

Suriye’de PKK/YPG'ye karşı her türlü desteği 
sağlayan ABD, corona virüsü salgını sırasında da 
bölücü terör örgütünü yalnız bırakmıyor. ABD 
ordusunun Irak-Suriye Özel Operasyonlar Ortak 
Görev Gücü resmi Twitter hesabından, 
PKK/YPG'ye sağlık malzemeleri verildiğini 
duyurdu.

Malzemelerin PKK/YPG işgali altında bulunan 
Haseke iline bağlı Eş Şeddadi bölgesinde teslim 
edildiği belirtildi. Malzemelerin portatif lavabo ve 
sabunluklar, dezenfekte mendilleri, maskeler ve 
eldivenlerden oluştuğu aktarıldı. Ancak miktarları 
belirtilmedi.

Malzemelerin, terör örgütü IŞİD üyelerinin 
tutulduğu hapishanelerde kullanılacağı aktarıldı. 
ABD, nisan ayı başında da PKK/YPG'ye 1 milyon 
200 bin dolar değerinde malzeme sağladıklarını 
açıklamıştı. Terör örgütü ise gönderilen 
malzemelerin yetersiz ve sevkıyatın yavaş 
olduğunu savundu.

ABD’NİN BU YAPTIĞI KAÇINCI?
– Yıllarca PKK'lı teröristlere silah yardımı yaptılar.
– Pensilvanya'daki teröristbaşı Feto'yu vermediler.
– İran yüzünden Halkbank'ı ABD'de yargılıyorlar.
– Başkan Trump Türkiye'ye küstah mektup yolladı.
– Her alanda Türkiye'nin karşısında yer aldılar.
Haberin yer aldığı gazetenin adı: Sözcü 
Gazetesi/Web Sayfası
Haberin Tarihi: 4 Mayıs 2020
Haberin Konusu: Türkiye’nin koronavirüs 
kapsamındaki tıbbi yardımları
Haberde eleştirel bir dil mevcut. Birbirinden 
bağımsız faaliyetler olmasına rağmen haberdeki 
etkiyi arttırmak amacıyla sanki ABD Türkiye’den 
giden yardım malzemelerini PKK’ya veriyormuş 
gibi bir dil kullanılmış. Buna ek olarak 

ABD-Türkiye ilişkilerinin geçmişine dönük 
ABD’nin Türkiye’ye dönük tehdit ve yaptırımları 
sıralanarak hükumetin ABD’ye yolladığı yardımlar 
eleştirilmiş. 

Haber 2:
Muharrem İnce, ABD’ye yardımı böyle 
değerlendirdi: Benim Sabancı’ya yardım etmem 
gibi
CHP'li Muharrem İnce, Türkiye'nin Amerika'ya 
gönderdiği yardımlar ile ilgili açıklamalarda 
bulundu. İnce, ''Benim Sabancı Ailesi'ne yardım 
etmem nasıl bir şey ise Türkiye'nin Amerika'ya 
yardım etmesi de böyle bir şey'' dedi. TV100’de 
Ahu Özyurt’un konuğu olan CHP Yalova eski 
milletvekili Muharrem İnce, Türkiye’nin 
Amerika’ya yardım etmesini şu sözlerle 
değerlendirdi:
”BUNLAR KAHVEHANE DİPLOMASİSİ”
* Amerika’ya yardım ediyoruz, İngiltere’ye yardım 
ediyoruz. Amerika 2 milyon dolar ayırmış 
vatandaşına, sen vatandaşına yardım edemiyorsun. 
Maske al, Amerika’ya gönder aranı düzelt. Bunlar 
kahvehane diplomasisi.
* Amerika’ya sevap için mi swap için mi maske 
gönderdik. Biz, hiç vaka olmayan ülkelere maske 
gönderdik. Benim Sabancı Ailesi’ne yardım etmem 
nasıl bir şey ise Türkiye’nin Amerika’ya yardım 
etmesi de böyle bir şey.
”MASKE DAĞITMASINI BECEREMEDİLER”
Türkiye’nin geç sokağa çıkma yasağı kararı aldığını 
da belirten İnce, şunları söyledi:
* Türkiye’de sağlıkçılarımız üstün başarı gösterdi 
ama kamu yönetimi anlamında ciddi 
eksikliklerimiz var. 3 haftada sokağa çıkma 
yasağını düzenleyebildiler.
* Şu anda maske dağıtmasını beceremediler. 
”Vatandaşa 2 milyon maske dağıttık” diyor. 20 ve 
65 yaş arası vatandaşları çıkardığımız zaman 50 
milyon vatandaş kalıyor geriye.
”FAİZLİ KREDİ VERDİLER”
Muharrem İnce açıklamalarına şu şekilde devam 
etti:
* Amerika’ya yardım göndermemizin zararı olmaz 
ama kendi vatandaşına göndermeden bunu 
yaparsanız ben anlayamam bunu.
* Kendi vatandaşına verirsin sonra gönderirsin 
bunu anlarım.
*Amerika her vatandaşına çek verdi. Türkiye’de 
önce 100 milyar dendi sonra rakam değişti. Mesela 
5 bin liranın altında geliri olan vatandaşlara faizli 
kredi verdiler. En düşük emekli aylığını bin 500 lira 
yaptılar. Bir de bin lira dağıttılar.
”BU İNSANLARIN HALİNİ KİMSE 
SORMUYOR”
* Kuaförler, seyyar satıcılar, lokantacılar ne olacak? 
Bu insanların halini kimse sormuyor. Bu insanlar 
varken İngiltere’ye yardım etmek reklam kokan 
harekettir.



Özet
Bu çalışmada korona virüs sebebiyle oluşan ve tüm 
dünyayı etkileyen pandemi sürecinde Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin yaptığı sağlık malzemesi 
ve tıbbi donanım yardımlarının basına yansımaları 
incelenmiştir. İlk kısımda, kamu diplomasisi ve 
uluslararası yardımlarla ilgili genel bir bilgiverilmiş 
ve incelenmek üzere seçilen yardımların hangi 
koşullarda yapıldığına dair genel bilgilere yer 
verilmiştir. Takiben bu yardımların ulusal ve 
uluslararası medyada nasıl yer bulduğuna dair bir 
inceleme yapılmıştır. Bu inceleme kapsamında 
Türkiye’de ulusal çapta yayın yapan Hürriyet ve 
Sözcü gazeteleri ile uluslararası çapta yayın yapan 
Financial Times ve The Guardian gazeteleri 
incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Pandemi, tıbbi yardım, 
Türkiye, medya

GİRİŞ
Türkiye’nin salgının küresel ölçekte pandemi ilan 
edildiği ilk dönemde başlattığı yardımlar bu 
dönemdeki küresel boyuttaki sağlık malzemesi ve 
tıbbi donanım yoksunluğu göz önüne alındığında 
etkisi ve önemi daha iyi anlaşılacak türdendir. 
Bugüne dek 156 ülke ve 9 uluslararası yardım 
kuruluşuna1 yapılan bu yardımlar ihtiyaç dâhilinde 
devam etmektedir. Bu yardımlar kamu 
diplomasinin bir türü olarak nitelendirilen insani 
diplomasi kapsamı içerisinde değerlendirilebilir. 

KAMU DİPLOMASİSİ VE ULUSLARARASI 
YARDIMLAR
Kamu Diplomasisi, bir hükumetin, başka bir ulusun 
halkını ve aydınlarını, bu ulusun politikalarını kendi 
avantajına döndürmek amacıyla etkilemeye 
çalışmasıdır.2 Kamu diplomasisi faaliyetleri 
özellikle kriz dönemlerinde insanların etkiye daha 
açık hale gelmesiyle önemini arttırmaktadır. Afet, 
salgın gibi olağanüstü durumlarda, olayların 
yaşandığı bölgedeki insanlara yönelik yapılacak her 
türlü yardım da etkisi bakımında önemlidir. 
Şimdiden küresel çapta insanlık tarihinin en önemli 
toplumsal olaylarından biri olarak kabul edilen 
korona virüs kaynaklı pandemi süreci dünya 
genelinde insanlığın maddi ve manevi olarak 
etkilendiği bir dönemdir. Bu süreçte insanlığın bu 
salgından korunmak için ihtiyaç duyduğu tıbbi 
donanım, hastalığın tedavisi için kullanılan ilaç ve 
donanım, hastalığa çare olabilmesi amacıyla 
yürütülen aşı çalışmaları tüm insanlığın ortak 
kaygısı halini almıştır. Bu ürünlerin bölgesel çapta 
yoksunluğu aynı zamanda insani yardımların 
önemini de ortaya çıkarmıştır.
 
Türkiye’nin bu süreçte, dünya genelinde 

yoksunluğu hissedilen maske, tulum, dezenfektan, 
solunum cihazı gibi donanımdan oluşan yardımları 
kamu diplomasisi faaliyeti türünden sayılabilecek 
bir niteliktedir. Özellikle dünya genelinde salgın 
ilan edilen ilk dönemde birçok ülke ihtiyaç duyulan 
donanım üretmekten mahrumdu hatta maddi gücü 
olan ülkeler dahi bunları para karşılığında bile 
edinemeyecek duruma gelmişti. Öyle ki ülkelerin 
birbirini “maske korsanlığı” gibi faaliyetlerle 
suçladığı3 bu dönemde insani yardımların normal 
dönemden çok daha etkili olacağı söylenebilir.

YARDIMLARIN MEDYAYA YANSIMALARI
Hürriyet Gazetesi
Haber Taraması Sonuçları

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg 
Türkiye'ye övgü: Gurur duyuyorum
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İtalya ve İspanya'ya 
sağlık malzemesi göndermesinin ittifak 
dayanışmasının açık bir göstergesi olduğunu 
belirtti. Yeni tip Corona Virüsü (Kovid-19) 
salgınıyla mücadele kapsamında TSK'ye ait İtalya 
ve İspanya'ya tıbbı malzeme götüren uçağın 
fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan 
Stoltenberg, "NATO dayanışması faaliyet halinde. 
NATO müttefiklerimizin birbirine afet yardımı 
merkeziyle destek sağlamasından gurur 
duyuyorum. Birlikte daha güçlüyüz." ifadelerini 
kullandı.

1-https://www.trthaber.com/haber/gundem/cumhurbaskani-erdogan
dan-oecdnin-kurulusu-icin-video-mesaj-538323.html, Erişim Tarihi 
02.02.2021
2-Aktaran, Meltem Bostancı (Evan Potter’dan) Kamu 
Diplomasisinde Medyanın Rolü ve Önemi, Anahtar Kitaplar, 2012
3-https://tr.euronews.com/2020/04/06/almanyanin-maske-korsanlig
i-ile-sucladigi-abd-den-yanit-bilgimiz-dahilinde-degil Erişim tarihi, 
02.02.2021

Milli Savunma Bakanlığı, kendilerine ait fabrika ve 
dikimevlerinde yerli ve milli imkanlarla üretilen 
çeşitli tipte maske, tulum ve anti-bakteriyel sıvıdan 
oluşan sağlık malzemelerini Kovid-19 ile mücadele 
kapsamında İtalya ve İspanya'ya TSK'ye ait uçak ile 
gönderileceğini duyurmuştu.

Haberin yer aldığı gazetenin adı:
Hürriyet Gazetesi/Web Sayfası
Haberin Tarihi: 1 Nisan 2020
Haberin Konusu: Türkiye’nin
koronavirüs kapsamındaki tıbbi yardımları
Haber olumlu bir içeriğe sahip. Haberde NATO 
Genel Sekreteri’nin açıklaması üzerinden 
Türkiye’nin İtalya ve İspanya ülkelerine yolladığı 
yardımlar öne çıkarılmış. Aynı zamanda 
yardımların kapsamındaki içeriğin Milli Savunma 
Bakanlığı’na ait fabrikalarda yerli ve milli 
imkanlarla üretildiği vurgusu yapılmış. Hürriyet 
Gazetesi’nin yardım faaliyetlerini desteklediğini 
söylemek mümkün.

Haber 2: 
Pentagon'dan Türkiye'ye tıbbi yardım 
teşekkürü
ABD Savunma Bakanlığı Avrupa ve NATO 
Politikalarından Sorumlu Müsteşar Yardımcısı 
Michael Ryan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgını ile mücadele kapsamında ABD'ye 
gönderdiği tıbbi yardımlardan dolayı Türkiye'ye 
teşekkür etti. Ryan, "Türkiye'ye ABD'ye yaptığı 
yardım ve Kovid-19 ile mücadelede NATO 
içerisinde gösterdiği örnek liderlikten dolayı 
müteşekkiriz." açıklamasında bulundu.

Türk ve Amerikan yetkililerinin bir haftadır bu 
yardımı koordine ettiklerini belirten Ryan, 
"Türkiye'nin İtalya ve İspanya, İngiltere ve 
Balkanlar'a yaptığı yardım gibi ABD'ye yaptığı 
yardım da NATO koordinasyonu ile yapıldı." 
ifadesini kullandı.

Türkiye'nin desteğinin, ülkelerin zor zamanlarda 
birlikte çalışmasına örnek teşkil ettiğini belirten 
Ryan, "Bu krizin üstesinden gelmeye çalıştığımız 
bir zamanda, Türkiye ABD'ye yardım ederken, 
ABD olarak biz de yapabildiğimiz ölçüde başka 
müttefiklere yardım etmeye çalışıyoruz." 
değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE'NİN YARDIM ELİ ABD'YE DE 
UZANDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı 
üzerine, ABD'ye gönderilen tıbbi yardım 
malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine 
(TSK) ait A400M tipi askeri kargo uçağı, ABD 
saatiyle 17.30 civarında (TSİ 00.30) başkent 

Washington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü'ne 
inmişti.

Kolilerde, 500 bin maske, 400 bin önlük, 2 bin litre 
dezenfektan, 500 yüz koruyucu ve 400 N95 tipi 
maske ile 1500 koruyucu gözlük olduğu 
bildirilmişti.

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke olan 
ABD'de 1 milyondan fazla kişiye Kovid-19 teşhisi 
konulurken, 57 binden fazla kişi virüs nedeniyle 
yaşamını yitirdi.

Haberin yer aldığı gazetenin adı:
Hürriyet Gazetesi/Web Sayfası
Haberin Tarihi: 29 Nisan 2020
Haberin Konusu: Türkiye’nin koronavirüs 
kapsamındaki tıbbi yardımları
Haber olumlu bir içeriğe sahip. ABD-Türkiye 
ilişkilerindeki irili ufaklı krizlerin olduğu bu 
dönemde NATO ve müttefiklik kavramları öne 
çıkarılmış. Yardım talimatının Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın talimatıyla yapıldığı hatırlatılmış. 
Ayrıca haberin bitişinde hem yardım 
malzemelerinin miktarlarıyla ilgili detaylı sayılar 
verilmesi hem de salgının ABD’deki gidişatına 
yönelik rakamlar verilmesi önemli bir detay. Bu 
haberde de hükumetin politikalarını destekleyici bir 
tutum görmek mümkün.

Sözcü Gazetesi
Haber Taraması Sonuçları

Haber 1: 
Corona günlerinde ABD’den teröristlere jest: 
Türkiye’den maske al, PKK’ya gönder!
"İyilik yap, kötülük bul" diye işte tam da buna 
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denir... Corona virüsü salgınından en çok etkilenen 
ülke olan ABD'ye iyilik yaparak 2 gün boyunca üst 
üste 2 uçak dolusu malzemesi gönderdik. Fakat 
ABD yine sırtımızdan hançerleyerek, Suriye'deki 
terör örgütüne TIR'larla sağlık yardımı yaptı.

Corona virüsü salgınının merkez üssü haline gelen 
ve resmi verilere göre 1 milyondan fazla insanın 
Covid-19’la mücadele ettiği ABD, Türkiye’nin 
uzattığı yardım elini alırken, 82 milyonu adeta 
sırtından hançerledi.

Ankara bu hafta içinde iki gün boyunca 2 uçakla 
tıbbi malzeme gönderdi. Uçaklarda maskeden, 
koruyucu tuluma kadar her şey vardı. Bu zamanda 
bu denli anlamlı yardıma ABD’li yetkililer kuru bir 
teşekkür ettiler ama yapacaklarını da yaptılar.

Suriye’de PKK/YPG'ye karşı her türlü desteği 
sağlayan ABD, corona virüsü salgını sırasında da 
bölücü terör örgütünü yalnız bırakmıyor. ABD 
ordusunun Irak-Suriye Özel Operasyonlar Ortak 
Görev Gücü resmi Twitter hesabından, 
PKK/YPG'ye sağlık malzemeleri verildiğini 
duyurdu.

Malzemelerin PKK/YPG işgali altında bulunan 
Haseke iline bağlı Eş Şeddadi bölgesinde teslim 
edildiği belirtildi. Malzemelerin portatif lavabo ve 
sabunluklar, dezenfekte mendilleri, maskeler ve 
eldivenlerden oluştuğu aktarıldı. Ancak miktarları 
belirtilmedi.

Malzemelerin, terör örgütü IŞİD üyelerinin 
tutulduğu hapishanelerde kullanılacağı aktarıldı. 
ABD, nisan ayı başında da PKK/YPG'ye 1 milyon 
200 bin dolar değerinde malzeme sağladıklarını 
açıklamıştı. Terör örgütü ise gönderilen 
malzemelerin yetersiz ve sevkıyatın yavaş 
olduğunu savundu.

ABD’NİN BU YAPTIĞI KAÇINCI?
– Yıllarca PKK'lı teröristlere silah yardımı yaptılar.
– Pensilvanya'daki teröristbaşı Feto'yu vermediler.
– İran yüzünden Halkbank'ı ABD'de yargılıyorlar.
– Başkan Trump Türkiye'ye küstah mektup yolladı.
– Her alanda Türkiye'nin karşısında yer aldılar.
Haberin yer aldığı gazetenin adı: Sözcü 
Gazetesi/Web Sayfası
Haberin Tarihi: 4 Mayıs 2020
Haberin Konusu: Türkiye’nin koronavirüs 
kapsamındaki tıbbi yardımları
Haberde eleştirel bir dil mevcut. Birbirinden 
bağımsız faaliyetler olmasına rağmen haberdeki 
etkiyi arttırmak amacıyla sanki ABD Türkiye’den 
giden yardım malzemelerini PKK’ya veriyormuş 
gibi bir dil kullanılmış. Buna ek olarak 

ABD-Türkiye ilişkilerinin geçmişine dönük 
ABD’nin Türkiye’ye dönük tehdit ve yaptırımları 
sıralanarak hükumetin ABD’ye yolladığı yardımlar 
eleştirilmiş. 

Haber 2:
Muharrem İnce, ABD’ye yardımı böyle 
değerlendirdi: Benim Sabancı’ya yardım etmem 
gibi
CHP'li Muharrem İnce, Türkiye'nin Amerika'ya 
gönderdiği yardımlar ile ilgili açıklamalarda 
bulundu. İnce, ''Benim Sabancı Ailesi'ne yardım 
etmem nasıl bir şey ise Türkiye'nin Amerika'ya 
yardım etmesi de böyle bir şey'' dedi. TV100’de 
Ahu Özyurt’un konuğu olan CHP Yalova eski 
milletvekili Muharrem İnce, Türkiye’nin 
Amerika’ya yardım etmesini şu sözlerle 
değerlendirdi:
”BUNLAR KAHVEHANE DİPLOMASİSİ”
* Amerika’ya yardım ediyoruz, İngiltere’ye yardım 
ediyoruz. Amerika 2 milyon dolar ayırmış 
vatandaşına, sen vatandaşına yardım edemiyorsun. 
Maske al, Amerika’ya gönder aranı düzelt. Bunlar 
kahvehane diplomasisi.
* Amerika’ya sevap için mi swap için mi maske 
gönderdik. Biz, hiç vaka olmayan ülkelere maske 
gönderdik. Benim Sabancı Ailesi’ne yardım etmem 
nasıl bir şey ise Türkiye’nin Amerika’ya yardım 
etmesi de böyle bir şey.
”MASKE DAĞITMASINI BECEREMEDİLER”
Türkiye’nin geç sokağa çıkma yasağı kararı aldığını 
da belirten İnce, şunları söyledi:
* Türkiye’de sağlıkçılarımız üstün başarı gösterdi 
ama kamu yönetimi anlamında ciddi 
eksikliklerimiz var. 3 haftada sokağa çıkma 
yasağını düzenleyebildiler.
* Şu anda maske dağıtmasını beceremediler. 
”Vatandaşa 2 milyon maske dağıttık” diyor. 20 ve 
65 yaş arası vatandaşları çıkardığımız zaman 50 
milyon vatandaş kalıyor geriye.
”FAİZLİ KREDİ VERDİLER”
Muharrem İnce açıklamalarına şu şekilde devam 
etti:
* Amerika’ya yardım göndermemizin zararı olmaz 
ama kendi vatandaşına göndermeden bunu 
yaparsanız ben anlayamam bunu.
* Kendi vatandaşına verirsin sonra gönderirsin 
bunu anlarım.
*Amerika her vatandaşına çek verdi. Türkiye’de 
önce 100 milyar dendi sonra rakam değişti. Mesela 
5 bin liranın altında geliri olan vatandaşlara faizli 
kredi verdiler. En düşük emekli aylığını bin 500 lira 
yaptılar. Bir de bin lira dağıttılar.
”BU İNSANLARIN HALİNİ KİMSE 
SORMUYOR”
* Kuaförler, seyyar satıcılar, lokantacılar ne olacak? 
Bu insanların halini kimse sormuyor. Bu insanlar 
varken İngiltere’ye yardım etmek reklam kokan 
harekettir.
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* İşten çıkarmak yasak ama ücretsiz izne çıkarmak 
serbest. Resmi rakamlara göre 4.3 milyon insan 
işsiz. Bu krizden sonra sayısı 9 milyon oldu. Bunu 
hepimiz biliyoruz.

Haberin yer aldığı gazetenin adı:
Sözcü Gazetesi/Web Sayfası
Haberin Tarihi: 4 Mayıs 2020
Haberin Konusu: Türkiye’nin koronavirüs 
kapsamındaki tıbbi yardımları
Haberde hükumetin diğer ülkelere yaptığı tıbbi 
yardımlar ve Türkiye’de salgının yönetimine dair 
politikaları sert bir şekilde eleştirilmiş. Bu, 
Türkiye’de muhalefetin önemli isimlerinden 
Muharrem İnce’nin katıldığı bir televizyon 
programında söyledikleri üzerinden yapılmış. Ana 
akım medya kuruluşlarının aksine muhalif kanattan 
temsilcilerini eleştirel yaklaşımlarına yer verilip bu 
demeçler üzerinden hükümet politikalarına eleştirel 
bir yaklaşım görülüyor.

Haber 3:
CHP’li Özel, ABD’ye maske yardımını böyle 
değerlendirdi: FETÖ’yü vermeyene şükran 
mektubu yazdık!
Özgür Özel, FETÖ ve PKK’ya destek veren 
Amerika’ya yapılan yardıma isyan etti. “Sağlık 
çalışanlarımız ve vatandaş maske bulamıyor insaf” 
dedi.
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, iktidarın 
özellikle ABD ve bazı güçlü ülkelere yardım 
malzemeleri göndermesini eleştirdi.
Özel, corona virüsü salgını başladığından bu yana 
halkımızın maskeye ulaşamadığını hatırlattı. 
Ardından da tepkisini şöyle sürdürdü:
*55 ülkeye ve Amerikan halkı ile sağlıkçılarına 
gönderilen yardımları önemsiyoruz. Ancak bu 
yardımı yaparken, PYD'nin başındaki kişiye 
‘General Mazlum' diye methiyeler düzen, Fetullah 
Gülen'i tüm çabalarımıza rağmen iade etmeyen, 
Cumhurbaşkanı'na yazdığı hakaret dolu mektupları 
yanıtsız kalan Trump'a, bir de minnet ve şükran 
dolu mektup yazmak, bir çaresizliğin neticesi 
olabilir. Bunu da not ettik.
‘SAĞLIK SİYASİ ŞOV OLMASIN'
“Türkiye'deki insanların sağlığı bir siyasi şova, bir 
algı operasyonuna alet edilmemeli'' diyen Özel 
sözlerini şöyle sürdürdü:
*Başka ülkelere yardım yapılarak, bizde kimsenin 
bu malzemelere ihtiyacı kalmadığı algısı 
yaratılıyor. Virüsle mücadelede canları pahasına 
çalışan sağlıkçılarımız, ellerindeki malzemelerin 
azaldığını ve idareli kullanmak durumunda 
kaldıklarını söylüyor. İktidar maalesef vatandaşına 
maske dağıtmayı bile beceremedi.
KİME YARDIM ETTİK?
Salgın sürecinde ABD dahil 55 ülkeye tıbbi 

malzeme gönderdik. İtalya ve İspanya'ya 450 bin 
maske ve sağlık ekipmanı yollandı. İngiltere'ye ise 
hem yardım malzemesi gönderildi hem de ücretini 
ödeyerek malzeme aldılar. Sırbistan, Kosova, 
Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, 
Bulgaristan, Afganistan ve İran da yardım edilen 
ülkeler arasında yer alıyor.

Haberin yer aldığı gazetenin adı: Sözcü 
Gazetesi/Web Sayfası
Haberin Tarihi: 2 Mayıs 2020
Haberin Konusu: Türkiye’nin koronavirüs 
kapsamındaki tıbbi yardımları 
Haberde eleştirel bir dil mevcut. Yine bu haberde de 
muhalif kanadın temsilcilerinden birinin 
görüşlerine yer verilerek haber metni kurulmuş. 
Yurtiçinde vatandaşların maskeye ulaşamadığı bir 
dönemde yurtdışına tıbbi malzeme yardımı 
yapıldığı eleştirisi yapılmış. Bununla birlikte 
yardıma muhatap ülkelerden ABD ile ilişkilerdeki 
sorunlar üzerinden bu ülkeye yapılan yardım 
eleştirilmiş. Ana akım medyadan farklı olarak 
burada yurtiçinde vatandaşların tıbbi malzeme 
yoksunluğuna değinilerek eleştirel bir üslup 
kullanılmış. 

Haber 1:
What is behind Erdogan’s coronavirus 
diplomacy?
A Turkish military cargo plane touched down on 
American soil this week shortly after the US 
reached the alarming milestone of a million 
confirmed coronavirus cases.

Inside was a shipment of protective medical 
equipment, including 500,000 surgical masks. The 
boxes were marked with Turkish and American 
flags and a quote from Jalaluddin Rumi, the 13th 
century Persian poet who is buried in modern-day 
Turkey. It read: “After hopelessness, there is so 
much hope and after darkness, there is the much 
brighter sun.”

The delivery to Andrews air base just outside 
Washington DC was the latest in a series of 
international dispatches of medical supplies ordered 
by President Recep Tayyip Erdogan. Since the start 
of the global coronavirus outbreak, Turkey has sent 
aid to 55 countries including the UK, China, 
Pakistan, Israel and Palestine, as well as several 
Balkan nations and African states. 
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Ankara’s relations with the west, particularly with 
its allies in Nato, have lurched from crisis to crisis 
in recent years. Now the threat posed by the 
coronavirus pandemic to Turkey’s fragile economy 
has left it in need of friends — especially those who 
can provide financial support.

From the US, Mr Unluhisarcikli said Turkey was 
seeking a quid pro quo likely to include the further 
delay of any US sanctions for its purchase of a 
Russian air defence system, and a dollar swap line 
from the Federal Reserve. “It may or may not 
happen but this is what President Erdogan is trying 
to accomplish,” he said.

In a letter to Donald Trump that accompanied the 
delivery on Tuesday, Mr Erdogan stressed the need 
for “full strength” co-operation between the two 
nations, particularly on economic matters.

The Turkish government’s efforts to craft an image 
as a global coronavirus benefactor have at times 
been muddied by problems with separate 
commercial shipments.

Haberin Türkçe tercümesi:
Erdoğan’ın koronavirüs diplomasisinin 
arkasında ne var?
ABD, bir milyon teyit edilmiş korona virüs vakası 
ile endişe verici eşiğe ulaştı. Bundan kısa bir süre 
sonra, bu hafta bir Türk askeri kargo uçağı 
Amerikan toprağına indi.

Uçakta 500.000 cerrahi maske dâhil olmak üzere 
koruyucu tıbbi donanım vardı. Kutuların üzerinde 
Türk ve Amerikan bayrakları vardı ve günümüz 
Türkiye'sinde medfun olan 13. yüzyıl Pers şairi 
Celaleddin Rumi'den bir alıntı yer alıyordu. Alıntı 
ise şuydu: "Umutsuzluğun ardından çok fazla umut 
var ve karanlıktan sonra çok daha parlak güneş var."
Washington DC'nin hemen dışındaki Andrews hava 
üssüne teslimat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın emri ile gerçekleşen bir dizi uluslararası 
tıbbi malzeme sevkiyatının sonuncusuydu. Küresel 
korona virüs salgınının başlamasından bu yana 
Türkiye, İngiltere, Çin, Pakistan, İsrail ve Filistin 
dahil 55 ülkeye, birkaç Balkan ülkesine ve Afrika 
ülkesine yardım gönderdi.

Ankara’nın Batı ile özellikle NATO’daki 
müttefikleri ile ilişkileri son yıllarda krizden krize 
kaydı. Şimdi korona virüs salgınının Türkiye’nin 
kırılgan ekonomisine getirdiği tehdit, Türkiye’yi 
dostlara, özellikle de maddi destek sağlayabilenlere 
muhtaç bıraktı.

ABD'den Sayın Ünlühisarcıklı, Türkiye'nin bir Rus 
hava savunma sistemi satın alması için ABD 
yaptırımlarının daha da ertelenmesini ve ABD 
Merkez Bankası'ndan bir dolar takas hattını 
içerecek bir karşılık arayışında olduğunu söyledi. 
"Olabilir veya olmayabilir ama Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'ın başarmaya çalıştığı şey budur." dedi. 
Erdoğan salı günkü teslimata eşlik eden Donald 
Trump'a yazdığı bir mektupta, iki ülke arasında 
özellikle ekonomik konularda “tam güç” işbirliğine 
ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Türk hükümetinin küresel bir korona virüs bağışçısı 
olarak bir imaj yaratma çabaları, zaman zaman ayrı 
ticari gönderilerle ilgili sorunlar nedeniyle 
bulanıklaştı.

Haberin yer aldığı gazetenin adı:
Financial Times/Web Sayfası
Haberin Tarihi: 30 Nisan 2020
Haberin Konusu: Türkiye’nin korona virüs 
kapsamındaki tıbbi yardımları
Haber Financial Times gazetesinin derinlemesine 
analiz yazılarından biri. Haberde eleştirel bir 
yaklaşımla Türkiye’nin yardım diplomasisinin 
arkasında ne olduğu irdelenmiş. Haberin önemli 
özelliklerinden biri yardım faaliyetlerinin diplomasi 
faaliyeti olarak ele alınıyor oluşu. Haberin 
içeriğinde de görüşüne başvurulan uzmanların 
demeçlerinde de Türkiye’nin uluslararası çapta 
imajının kötü olduğu bir dönemde bu yardımların 
yapıldığı vurgulanarak Türk hükumetinin bu 
yardımları kısa vadeli çıkara dayalı beklentilerle 
yaptığı aktarılarak meselenin insani boyutu ve 
kamu diplomasisi boyutu göz ardı edilmiş.

Haber 1:
Government confirms 400,000 Turkish gowns 
are useless for NHS
A cabinet minister has confirmed that 400,000 
gowns from Turkey to protect medics from 
coronavirus have been impounded because they 
were poor quality, but he insisted “strong supplies” 
were now coming through to the frontline.
The personal protective equipment (PPE) from 
Turkey was heralded by ministers several weeks 
ago as “a very significant” shipment that would 
ease a shortage of gowns in the NHS, but the 
delivery turned into a shambles after it was 
repeatedly delayed.
In a final blow to the government, Brandon Lewis, 
the Northern Ireland secretary, acknowledged on 
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Thursday that the gowns had in fact been useless for 
medical purposes.
Downing Street said the NHS was now in 
negotiations to get new gowns sent, or it would ask 
for a refund from the supplier. It would not give any 
details on the cost of sending an RAF plane to fetch 
the items.
Lewis said: “There was a view that it was good 
enough PPE. It is only when it has got here that 
teams have looked at it again and taken a view that 
it is not up to the right standard and they’ve decided 
not to use it.
“I think it is right that if we have got particular 
standards for what we want our frontline staff to be 
able to have access to, we make sure we stick to 
that.
“If something isn’t right, if we’re not even sure 
about it then I think it is better to be safe and not use 
that product and stick with products we are 
confident are the right products and the right 
standards.”
Speaking on Sky News, he attempted to downplay 
the significance of the Turkish shipment, saying it 
was just one delivery.
“We’ve got some really strong supplies now 
coming through but we’re always looking to ensure 
they are good enough,” he said.
However, he was unable to say whether the 
Department of Health and Social Care would be 
able to get its money back, and why samples of the 
equipment were not checked before the transaction 
happened.
The items are being held in a facility near Heathrow 
airport and sources said the DHSC intended to seek 
a refund, as it has done in similar situations in the 
past.
The prime minister’s official spokesman said: “All 
deliveries of PPE are checked to ensure the 
equipment meets the safety and quality standards 
our frontline staff need. If equipment does not meet 
our specifications or pass the assurances processes, 
it is not issued to the frontline.”
Asked why the gowns were not checked before the 
RAF was sent to collect it, he said: “All items are 
checked when they get to the UK and before they 
are sent on to the NHS and I think that’s the right 
approach to ensure that on the ground in the UK, 
proper checks are carried out.”
Turkish sources told the Guardian they were 
urgently trying to clarify the situation – but added 
that nobody had approached the country’s embassy 
in London or appeared to have tried to claim 
replacements or a refund from the supplier, 
Selegna.
They pointed out that the company had issued a 
statement to the BBC’s Turkish service saying that 
nobody from the NHS had mentioned a problem 

when they were in contact earlier in the week and it 
stood ready to deal with any problems as needed.

Haberin Türkçe tercümesi:
Hükümet, 400.000 Türk cerrahi önlüğünün NHS 
(National Health Service - Ulusal Sağlık Sistemi) 
için yararsız olduğunu doğruladı.
Bir kabine bakanı, sağlık görevlilerini korona 
virüsten korumak için Türkiye'den gelen 400.000 
cerrahi önlüğün kalitesiz oldukları için ele 
geçirildiğini doğruladı, ancak "güçlü tedariklerin" 
şimdi cepheye gelmekte olduğu konusunda ısrar 
etti.
Türkiye'den gelen kişisel koruyucu donanım 
(KKD), birkaç hafta önce bakanlar tarafından, 
NHS'deki önlük sıkıntısını hafifletecek “çok 
önemli” bir sevkiyat olarak müjdelendi, ancak 
teslimat defalarca ertelendikten sonra kargaşaya 
dönüştü.
Kuzey İrlanda sekreteri Brandon Lewis, hükümete 
son bir darbe olarak perşembe günü önlüklerin 
aslında tıbbi amaçlar için yararsız olduğunu kabul 
etti.
Downing Street, NHS'nin şu anda yeni önlüklerin 
gönderilmesi için görüşmelerde olduğunu veya 
tedarikçiden para iadesi talep edeceğini söyledi. 
Öğeleri almak için bir RAF uçağı göndermenin 
maliyeti hakkında herhangi bir ayrıntı vermedi.
Lewis şunları söyledi: “Yeterince iyi KKD 
olduğuna dair bir görüş vardı. Sadece buraya 
geldiğinde ekipler tekrar baktılar ve bunun doğru 
standarda uygun olmadığı görüşünü aldılar ve 
kullanmamaya karar verdiler.
“Ön saflardaki personelimizin erişebilmesini 
istediğimiz şey için belirli standartlara sahipsek, 
buna bağlı kaldığımızdan emin olduğumuzun doğru 
olduğunu düşünüyorum.
"Doğru olmayan bir şey varsa, ondan bile emin 
değilsek, o zaman güvende olmanın ve o ürünü 
kullanmamanın ve ürünlere bağlı kalmanın doğru 
ürünler ve doğru standartlar olduğundan emin 
olmanın daha iyi olacağını düşünüyorum."
Sky News'ta konuşan bir kimse Türk sevkiyatının 
önemini küçümsemeye çalıştı ve bunun sadece bir 
teslimat olduğunu söyledi.
"Şu anda gerçekten güçlü malzemelerimiz var ama 
her zaman yeterince iyi olmalarını sağlamaya 
çalışıyoruz," dedi.
Ancak, Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı'nın 
parasını geri alıp alamayacağını ve işlem 
gerçekleşmeden önce donanım örneklerinin neden 
kontrol edilmediğini söyleyemedi.
Eşyalar Heathrow havaalanı yakınındaki bir tesiste 
tutuluyor ve kaynaklar DHSC'nin geçmişte benzer 
durumlarda yaptığı gibi para iadesi talep etmeyi 
planladığını söyledi.
Başbakanın resmi sözcüsü şunları söyledi: 

“Donanımın ön saflardaki personelimizin ihtiyaç 
duyduğu güvenlik ve kalite standartlarını 
karşıladığından emin olmak için tüm KKD 
teslimatları kontrol edilir. Ekipman, 
spesifikasyonlarımıza uymuyorsa veya güvence 
süreçlerini geçmiyorsa, ön saflara verilmez."
RAF onu almak için gönderilmeden önce 
önlüklerin neden kontrol edilmediği sorulduğunda, 
“Tüm öğeler Birleşik Krallık'a geldiklerinde ve 
NHS'ye gönderilmeden önce kontrol ediliyor ve 
bence bunu sağlamak için doğru yaklaşım budur. 
Birleşik Krallık'ta uygun kontroller yapılıyor."
Türk kaynaklar Guardian'a durumu acilen açıklığa 
kavuşturmaya çalıştıklarını söylediler - ancak hiç 
kimsenin ülkenin Londra'daki büyükelçiliğine 
yaklaşmadığını veya tedarikçi Selegna'dan 
değişiklik veya para iadesi talep etmeye 
çalışmadığını ekledi.
Şirketin BBC'nin Türkiye servisine, NHS'den hiç 
kimsenin hafta başında temas halindeyken bir 
sorundan bahsetmediğini ve gerektiğinde herhangi 
bir sorunla başa çıkmaya hazır olduğunu belirten bir 
açıklama yaptığını belirttiler.

Haberin yer aldığı gazetenin adı:
The Guardian/Web Sayfası
Haberin Tarihi: 7 Mayıs 2020
Haberin Konusu: Türkiye’nin korona virüs 
kapsamındaki tıbbi yardımları
Haberde dengeli bir dil kullanıldığı görülüyor. 
Fakat Türkiye’nin yardım mahiyetinde ücretsiz 
yolladığı tıbbi malzemeler arka plana atılarak Türk 
hükumetinin “sağlık malzemelerine yönelik ihracat 
kısıtlamasına” rağmen özel izinle İngiliz 
hükumetinin Türk şirketlerden ihtiyaçlarını temin 
etmesini içeren kısma vurgu yapılmış. Bu kısımda 
standartlara uymayan ürünler sanki Türkiye’nin 
yardım kapsamında gönderilen malzemeler 
kullanılamaz durumdaymış gibi bir etki bırakılmak 
istenmiş. Burada Türkiye’ye dair üstten bakan bir 
yaklaşım görmek mümkün.

GENEL DEĞERLENDİRME
Seçilen medya kuruluşları incelendiğinde ana akım 
medyadan olması sebebiyle seçilen Hürriyet 
Gazetesi konuyla ilgili haberlerinin tamamında 
olumlu, hükümet politikalarını destekleyici bir dil 
kullanmıştır. Yapılan haberlerin çoğunluğu haber 
ajansları kaynaklı olmakla birlikte destekleyici 
unsur olarak hükümet yetkililerinin demeçleri ve 
yardıma muhatap ülkelerden gelen olumlu 
reaksiyonlar kullanıldığı gözlenmiştir. Sözcü 
Gazetesi genel anlamıyla hükümet politikalarına 
muhalif tutum takınan bir mecra olması sebebiyle 
seçilmişti. Buna paralel olarak Sözcü Gazetesi 
kamu diplomasisi kapsamındaki bu yardımları 
genel anlamda destekleyici görüntüsünün yanında 

eleştirel haberlere de yer vermiştir. Bu kapsamda 
hükümet kanadından temsilcilerin demeçlerine yer 
verildiği gibi muhalefet kanadından da temsilcilere 
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haberler yapıldığını görmek mümkün. Bu 
haberlerin genelinde Türkiye’ye üstten bakan bir 
üslupla şüpheci bir üslubun söz konusu olduğunu 
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Thursday that the gowns had in fact been useless for 
medical purposes.
Downing Street said the NHS was now in 
negotiations to get new gowns sent, or it would ask 
for a refund from the supplier. It would not give any 
details on the cost of sending an RAF plane to fetch 
the items.
Lewis said: “There was a view that it was good 
enough PPE. It is only when it has got here that 
teams have looked at it again and taken a view that 
it is not up to the right standard and they’ve decided 
not to use it.
“I think it is right that if we have got particular 
standards for what we want our frontline staff to be 
able to have access to, we make sure we stick to 
that.
“If something isn’t right, if we’re not even sure 
about it then I think it is better to be safe and not use 
that product and stick with products we are 
confident are the right products and the right 
standards.”
Speaking on Sky News, he attempted to downplay 
the significance of the Turkish shipment, saying it 
was just one delivery.
“We’ve got some really strong supplies now 
coming through but we’re always looking to ensure 
they are good enough,” he said.
However, he was unable to say whether the 
Department of Health and Social Care would be 
able to get its money back, and why samples of the 
equipment were not checked before the transaction 
happened.
The items are being held in a facility near Heathrow 
airport and sources said the DHSC intended to seek 
a refund, as it has done in similar situations in the 
past.
The prime minister’s official spokesman said: “All 
deliveries of PPE are checked to ensure the 
equipment meets the safety and quality standards 
our frontline staff need. If equipment does not meet 
our specifications or pass the assurances processes, 
it is not issued to the frontline.”
Asked why the gowns were not checked before the 
RAF was sent to collect it, he said: “All items are 
checked when they get to the UK and before they 
are sent on to the NHS and I think that’s the right 
approach to ensure that on the ground in the UK, 
proper checks are carried out.”
Turkish sources told the Guardian they were 
urgently trying to clarify the situation – but added 
that nobody had approached the country’s embassy 
in London or appeared to have tried to claim 
replacements or a refund from the supplier, 
Selegna.
They pointed out that the company had issued a 
statement to the BBC’s Turkish service saying that 
nobody from the NHS had mentioned a problem 

when they were in contact earlier in the week and it 
stood ready to deal with any problems as needed.

Haberin Türkçe tercümesi:
Hükümet, 400.000 Türk cerrahi önlüğünün NHS 
(National Health Service - Ulusal Sağlık Sistemi) 
için yararsız olduğunu doğruladı.
Bir kabine bakanı, sağlık görevlilerini korona 
virüsten korumak için Türkiye'den gelen 400.000 
cerrahi önlüğün kalitesiz oldukları için ele 
geçirildiğini doğruladı, ancak "güçlü tedariklerin" 
şimdi cepheye gelmekte olduğu konusunda ısrar 
etti.
Türkiye'den gelen kişisel koruyucu donanım 
(KKD), birkaç hafta önce bakanlar tarafından, 
NHS'deki önlük sıkıntısını hafifletecek “çok 
önemli” bir sevkiyat olarak müjdelendi, ancak 
teslimat defalarca ertelendikten sonra kargaşaya 
dönüştü.
Kuzey İrlanda sekreteri Brandon Lewis, hükümete 
son bir darbe olarak perşembe günü önlüklerin 
aslında tıbbi amaçlar için yararsız olduğunu kabul 
etti.
Downing Street, NHS'nin şu anda yeni önlüklerin 
gönderilmesi için görüşmelerde olduğunu veya 
tedarikçiden para iadesi talep edeceğini söyledi. 
Öğeleri almak için bir RAF uçağı göndermenin 
maliyeti hakkında herhangi bir ayrıntı vermedi.
Lewis şunları söyledi: “Yeterince iyi KKD 
olduğuna dair bir görüş vardı. Sadece buraya 
geldiğinde ekipler tekrar baktılar ve bunun doğru 
standarda uygun olmadığı görüşünü aldılar ve 
kullanmamaya karar verdiler.
“Ön saflardaki personelimizin erişebilmesini 
istediğimiz şey için belirli standartlara sahipsek, 
buna bağlı kaldığımızdan emin olduğumuzun doğru 
olduğunu düşünüyorum.
"Doğru olmayan bir şey varsa, ondan bile emin 
değilsek, o zaman güvende olmanın ve o ürünü 
kullanmamanın ve ürünlere bağlı kalmanın doğru 
ürünler ve doğru standartlar olduğundan emin 
olmanın daha iyi olacağını düşünüyorum."
Sky News'ta konuşan bir kimse Türk sevkiyatının 
önemini küçümsemeye çalıştı ve bunun sadece bir 
teslimat olduğunu söyledi.
"Şu anda gerçekten güçlü malzemelerimiz var ama 
her zaman yeterince iyi olmalarını sağlamaya 
çalışıyoruz," dedi.
Ancak, Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı'nın 
parasını geri alıp alamayacağını ve işlem 
gerçekleşmeden önce donanım örneklerinin neden 
kontrol edilmediğini söyleyemedi.
Eşyalar Heathrow havaalanı yakınındaki bir tesiste 
tutuluyor ve kaynaklar DHSC'nin geçmişte benzer 
durumlarda yaptığı gibi para iadesi talep etmeyi 
planladığını söyledi.
Başbakanın resmi sözcüsü şunları söyledi: 

“Donanımın ön saflardaki personelimizin ihtiyaç 
duyduğu güvenlik ve kalite standartlarını 
karşıladığından emin olmak için tüm KKD 
teslimatları kontrol edilir. Ekipman, 
spesifikasyonlarımıza uymuyorsa veya güvence 
süreçlerini geçmiyorsa, ön saflara verilmez."
RAF onu almak için gönderilmeden önce 
önlüklerin neden kontrol edilmediği sorulduğunda, 
“Tüm öğeler Birleşik Krallık'a geldiklerinde ve 
NHS'ye gönderilmeden önce kontrol ediliyor ve 
bence bunu sağlamak için doğru yaklaşım budur. 
Birleşik Krallık'ta uygun kontroller yapılıyor."
Türk kaynaklar Guardian'a durumu acilen açıklığa 
kavuşturmaya çalıştıklarını söylediler - ancak hiç 
kimsenin ülkenin Londra'daki büyükelçiliğine 
yaklaşmadığını veya tedarikçi Selegna'dan 
değişiklik veya para iadesi talep etmeye 
çalışmadığını ekledi.
Şirketin BBC'nin Türkiye servisine, NHS'den hiç 
kimsenin hafta başında temas halindeyken bir 
sorundan bahsetmediğini ve gerektiğinde herhangi 
bir sorunla başa çıkmaya hazır olduğunu belirten bir 
açıklama yaptığını belirttiler.

Haberin yer aldığı gazetenin adı:
The Guardian/Web Sayfası
Haberin Tarihi: 7 Mayıs 2020
Haberin Konusu: Türkiye’nin korona virüs 
kapsamındaki tıbbi yardımları
Haberde dengeli bir dil kullanıldığı görülüyor. 
Fakat Türkiye’nin yardım mahiyetinde ücretsiz 
yolladığı tıbbi malzemeler arka plana atılarak Türk 
hükumetinin “sağlık malzemelerine yönelik ihracat 
kısıtlamasına” rağmen özel izinle İngiliz 
hükumetinin Türk şirketlerden ihtiyaçlarını temin 
etmesini içeren kısma vurgu yapılmış. Bu kısımda 
standartlara uymayan ürünler sanki Türkiye’nin 
yardım kapsamında gönderilen malzemeler 
kullanılamaz durumdaymış gibi bir etki bırakılmak 
istenmiş. Burada Türkiye’ye dair üstten bakan bir 
yaklaşım görmek mümkün.

GENEL DEĞERLENDİRME
Seçilen medya kuruluşları incelendiğinde ana akım 
medyadan olması sebebiyle seçilen Hürriyet 
Gazetesi konuyla ilgili haberlerinin tamamında 
olumlu, hükümet politikalarını destekleyici bir dil 
kullanmıştır. Yapılan haberlerin çoğunluğu haber 
ajansları kaynaklı olmakla birlikte destekleyici 
unsur olarak hükümet yetkililerinin demeçleri ve 
yardıma muhatap ülkelerden gelen olumlu 
reaksiyonlar kullanıldığı gözlenmiştir. Sözcü 
Gazetesi genel anlamıyla hükümet politikalarına 
muhalif tutum takınan bir mecra olması sebebiyle 
seçilmişti. Buna paralel olarak Sözcü Gazetesi 
kamu diplomasisi kapsamındaki bu yardımları 
genel anlamda destekleyici görüntüsünün yanında 

eleştirel haberlere de yer vermiştir. Bu kapsamda 
hükümet kanadından temsilcilerin demeçlerine yer 
verildiği gibi muhalefet kanadından da temsilcilere 
yer verildiği görülmüştür. Financial Times ve The 
Guardian gazeteleri konunun uluslararası boyutu 
göz önüne alınarak uluslararası çapta yayın yapan 
bilinirliği yüksek mecralar olduğu için seçilmişti. 
Bu gazetelerde sayıca az da olsa daha derinlemesine 
haberler yapıldığını görmek mümkün. Bu 
haberlerin genelinde Türkiye’ye üstten bakan bir 
üslupla şüpheci bir üslubun söz konusu olduğunu 
görmek mümkündür. 
 




