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DOSYA NO : 86 

Meryem SEZGİN1 | UGSAM Araştırmacısı | EYLÜL 2020 

 

ÇİN ÜLKE RAPORU 

Resmi Adı Çin Halk Cumhuriyeti 

Başkenti Pekin 

Dili Resmi dili Standart Çince (Mandarin) olmakla beraber pek çok dil konuşulur. 

Dini 
Resmen ateizm benimsenmiştir. Nüfusun %51,8’i inançsız, %21,9’u yerel dinlere 
mensup, %18,3’ü Budist,  %5,2’si Hristiyan, %2’si Müslümandır, kalan yaklaşık %1’i 
ise diğer dinlere mensuptur. 

Nüfus 1.439.323.776 

Nüfusun Etnik Dağılımı %91,59 Han Çinlisi, %1,27 Zhuang, %0,79 Hui, %0,78 Mançu, %0,76 Uygur, %4,81 Diğer. 
 

 
1 Selçuklu Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, meryem.sezgin.bsnss@gmail.com 
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Yüz Ölçümü 9.596.960 km2 

Para Birimi Çin Yuanı (Renminbi) 

Yönetim Şekli Üniter Tek Partili Sosyalist Cumhuriyet 

Hükûmet Devlet Başkanı : Xi Jinping : Başbakan : LiKeqiang 

 

A. COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ 

Çin, Güneydoğu Asya’nın en büyük ülkesidir. 22.457 km uzunluğunda kara ve 14.500 km uzunluğunda deniz 
sınırına sahiptir. Sınırı bulunan ülkeler Moğolistan, Rusya, Kuzey Kore, Vietnam, Laos, Myanmar, Hindistan, 
Bhutan, Nepal, Pakistan, Afganistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Kazakistan’dır. Çin toprakları oldukça çeşitli yer 
şekillerine sahiptir. Aynı çeşitliliğin iklim özelliklerinde de görüldüğü ülkenin kuzeybatısında Orta Asya’nın 
sert karasal iklimi ile karşılaşılırken güneyinde muson iklimi hüküm sürer. 

B. DEMOGRAFİK YAPISI 

Çin, dünyanın en kalabalık ülkesi olma unvanını yıllardır elinde tutmaktadır. 2020 nüfusu 1 milyar 439 milyon 
olarak kayıtlara geçen ülke, dünya nüfusunun %18,59’unu oluşturmaktadır. Çin hükûmetleri nüfusun 
ekonomi üstündeki baskısını azaltmak için aile planlaması politikası izleyegelmişlerdir. Planlama amacına 
ulaşmışsa da çocuk sayısı azalırken yaşlı sayısı artış göstermekte oluşu ve bu durumdan iş gücünün de 
olumsuz etkilenmesi sonucu uygulama kaldırılıp ailelere ikinci bir çocuk izni verildiyse de rakamlarda pek 
bir değişiklik olmamıştır. Nüfus artış hızı ise %0,39’dur. Nüfusun yaş ortalaması 38,4, ortalama yaşam süresi 
77,5 yıldır. 

C. SİYASİ YAPISI 

Çin’in resmi adı Çin Halk Cumhuriyeti’dir. 1 Ekim 1949’da Mao Zeodong tarafından kurulmuştur. Günümüzdeki 
devlet başkanı ve Çin Komünist Partisi genel sekreteri Xi Jinping, Başbakan LiKeqiang’dır. Xi Jinping görevine 
Mart 2013’te başlamış ve 2018’de tekrar seçilmiştir. Bunun üzerine anayasadaki devlet başkanlığı görev 
süresini beş yıllık iki dönemle sınırlayan hüküm ilga edilmiş ve Jinping’in ömür boyu başkan olarak 
kalmasına karar verilmiştir. 

Çin Anayasası’nın 1. maddesine göre “Çin Halk Cumhuriyeti, işçi ve köylü ittifakına dayalı ve işçiler tarafından 
yürütülen halkın demokratik diktatörlüğü idaresinde sosyalist bir devlettir.” Yönetim Çin Komünist 
Partisi’nin uhdesindedir ve devlet başkanı aynı zamanda Komünist Parti’nin genel sekreteridir. 

Devletin merkez organları; ÇHC Devlet Başkanlığı, Devlet Konseyi, Merkezi Askeri Komisyon, Ulusal Halk 
Kongresi, Çin Halkının Siyasi Danışma Konferansı, Yüksek Mahkeme ve Başsavcılıktır. Hükûmetin görevlerini 
Devlet Konseyi üstlenir. Konsey 4 Başbakan Yardımcısı, 4 konsey üyesi ve 25 bakandan oluşur ve başbakan 
tarafından yönetilir. Başbakan devlet başkanı tarafından atanır. 
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Devlet yönetiminde ana yetki ÇKP Merkez Komitesi’ne bağlı Politbüro Daimi Komitesi’ndedir. Yönetimde 
alınan kararlarda son söz Daimi Komite’ye aittir ve hükûmetin de üzerinde bir kurumdur. Komite başbakan 
ve devlet başkanının da aralarında bulunduğu yedi üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı devlet başkanı 
statüsünde kabul edilir. Komite başkanı devlet başkanıdır.Çin’de meclis statüsünde görev alan kurum Ulusal 
Halk Kongresi’dir. Daha çok temsili bir işleve sahip olan UHK yılda bir kez Mart ayında toplanır ve yeni 
yasaları onar. Ülkede genel seçim uygulanmaz, UHK üyeleri 5 yıllığına ÇKP tarafından seçilir. 

Çin ana karası üzerinde 22 eyalet vardır. Bunlar Anhui, Fujian, Gansu, Guangdong, Guizhou, Hainan, Hebei, 
Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Jilin, Liaoning, Qinghai, Shaanxi, Shandong, Shanxi, 
Sichuan, Yunnan, Zhejiang’dır. Tayvan bölgesi ise Çin yönetimince 23. eyalet olarak kabul edilmektedir. Aynı 
şekilde 5 özerk bölge ve 4 belediye de Çin idari yapısında yer alır. Bunların tamamı eyalet statüsüne sahiptir. 
Özerk bölgeler Guangxi, Ningxia, Sincan Uygur (Xinjiang), Tibet (Xizang), İç Moğolistan; belediyeler Pekin 
(Beijing), Chongqing, Şangay (Shanghai), Tianjin’dir. 

Hong Kong ve Makao yönetimleri de Çin topraklarının bir parçasıdır. Fakat onlara verilen Özel İdari Bölge 
tanımı onlara ana karadan farklı uygulamalarda bulunma özgürlüğü tanımaktadır. Bu bölgeler sosyalist 
ekonomiyi değil, serbest ticaret rejimini benimsemişlerdir. 
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D. EKONOMİK YAPISI 

GSYH 13,608 trilyon ABD doları 

Kişi Başı GSYH 9.770,807 ABD doları 

GSYH Büyüme Hızı %6,567 

Kişi Başı GSYH Büyüme Hızı %6,082 

Milli Gelir 13,181 trilyon ABD doları 

Kişi Başı Milli Gelir 9.460 ABD doları 

Milli Borç 6.345,62 trilyon ABD doları 

GSYH’ye Göre Bütçe Açığı %4,81 

Enflasyon %2,899 

İşsizlik Oranı %3,8 

Genç İşsizlik Oranı %10,65 (2019) 

İş Gücü 780.839.528 

Yoksulluk Oranı %1,7 

Kaynak : Dünya Bankası, Statista (2018)  

Kurulduğu tarih olan 1949’dan Mao’nun ölümüne kadar geçen süreç, Çin ekonomisinin dışa kapalı ve 
komünist yönetim altında olduğu dönemdir. 1970’lerin sonlarında Sovyet tipi ekonomik sistem terk 
edilmeye başlanmış ve ekonomi bir geçiş sürecine girmiştir. Tarımda kolektif sistemden vazgeçilmesi, özel 
sektörün hızla büyüme göstermeye başlaması gibi yenilikler sonucu ekonomi kapitalizme geçiş yapmıştır. 
Her ne kadar günümüzde anayasa ve devlet sosyalist bir yaklaşımı benimsemişlerse de Çin ekonomisi 
kapitalizmin etkisi altındadır. 

Ekonomide dış açılımın başladığı 1978’den beri Çin’in yıllık GSYH büyüme hızı ortalaması neredeyse %10 
olmuştur. Aynı zamanda 2019 itibarıyla Çin ekonomisi, 1980 yılındaki büyüklüğünün 42 katı büyüklüğe 
ulaşmıştır. Bu hızlı gelişim Çin’i dünyanın önemli ekonomik aktörlerinden biri haline getirmiştir.Günümüzde 
Çin, üst orta gelirli bir ülkedir. Çin, dünyanın ABD’den sonra ikinci en büyük ekonomisidir ve ilerleyen yıllarda 
dünyanın en büyük ekonomisi olmaya doğru yol almaktadır. Büyük ekonomiler arasında Çin, dünyanın en 
hızlı büyüyen ekonomisidir. Ekonomik krizden önce yayımlanan IMF verilerine göre küresel ekonomik 
büyümenin %39’luk bir payı Çin tarafından sağlanmaktadır. Ne var ki Çin’in kişi başı GSYH’si dünya 
ortalamasının altındadır. 
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2019 tahminlerine göre GSYH’si en yüksek 20 ülke arasında Çin, sıralamada ABD’nin hemen altında yer alarak 
ikinci olmuştur. Aynı listede Türkiye 19. sırayı almıştır. Satın alma gücü paritesine göre küresel GSYH’de en 
büyük pay, %19,25 ile Çin’e aittir. Onu takiben ABD %15,11 oranında katkıda bulunmaktadır. Dünyadaki önemli 
ihracatçılardan biri olan Çin, buğday, mısır, soya fasulyesi ve pamuk gibi pek çok ürünün ihracatında öne 
çıkmaktadır. Dünyanın en büyük üretici ve ihracatçısı olan Çin, küresel ticaretin beşte birini yalnız başına 
üstlenmektedir. 

a. 2020’de Çin Ekonomisi 

Çin hükûmeti, 2020 için bir ekonomik büyüme hedefi konulmayacağını açıkladı. 1990’lardan beri yıllık olarak 
yayınlanan hedefler bu sene yayınlanmayacak. Bunun sebebi, COVID–19 salgınının Çin ekonomisini hiç 
olmadığı kadar -2008 Büyük Ekonomik Buhranından bile daha çok- etkilemesi. Çin ekonomisi, ekonomik 
verilerin açıklandığı 90’lardan bu yana ilk defa yılın ilk çeyreğinde daralma yaşadı. 2020 yılı ilk çeyreğinde 
ekonomik daralma %6,8 olarak gerçekleşti. Hâlbuki ABD ile ekonomik gerginliğin yaşandığı 2019 ilk 
çeyreğinde bile %6,4’lük sağlıklı bir büyüme oranı yakalanmıştı. 

Bunun dışında 2018’de %3,8 olan işsizlik oranı, 2020 Mart ayında tarihindeki yüksek rakamlara yaklaşarak %6 
olarak kayıtlara geçti. Ekonomistler, gerçek rakamın bu oranın iki katı bile olabileceğini kaydettiler. 

Yine de IMF tahminlerine göre Çin, 2020 yılında büyüme gösterecek az sayıda ekonomiden biri. 2020 yılında 
yaşamakta olduğumuz ekonomik krizin dünya ekonomisinde %3’lük bir daralmaya sebep olması bekleniyor. 
Bu rakam 2008-09 yıllarında gerçekleşen Büyük Ekonomik Buhrandan çok daha endişe verici bir duruma 
işaret ediyor. Gelişmiş ekonomilerde %6,1’lik bir daralma beklenirken Çin harici gelişen ekonomilerde %1 ila 
%2,2 daralma tahmin ediliyor. Ancak Çin ekonomisinde %1,2’lik bir pozitif büyüme bekleniyor. IMF bunu, Çin’in 
COVID–19 salgınını en çabuk kontrol altına alan ülke olmasına bağlıyor. 

b. Sektörler 

Çin GSYH’sinin büyük çoğunluğu hizmet sektörü tarafından sağlanmaktadır. Hizmet sektörünün GSYH’ye 
katkısı her geçen yıl artmış, buna mukabil tarım ve sanayinin payları azalmıştır. Çin işgücünün büyük 
çoğunluğu da yine hizmet sektöründedir fakat bu oran ABD ve Japonya gibi gelişmiş ülkelere nazaran 
düşüktür. 

Çin’de yetişen tarım ürünleri arasında pirinç, buğday, mısır, pamuk, çay, soya fasulyesi, patates, şeker kamışı, 
şeker pancarı, susam, ay çiçeği bulunmaktadır. “Dünyanın fabrikası” olarak bilinen Çin, dünyanın en büyük 
sanayi sektörüne sahiptir. Çin, dünya imalat sektörü üretiminin %28,4’ünü elinde tutmaktadır. Çimento, çelik 
ve kimyasal gübre üretiminde dünyada bir numaralı üreticidir. Çin, dünyanın dördüncü en büyük demir 
cevheri rezervlerine sahipse de demir cevherinin kalitesi düşüktür ve az miktarda demir içerir. Çin, dünya 
altın rezervlerinin yalnızca %3 civarına sahip olmasına rağmen dünyanın en büyük altın üreticisidir. Çin 
dünyanın en büyük kömür üreticisidir ve en çok kömür rezervine sahip ikinci ülkedir. Aynı zamanda 
dünyanın en büyük kömür tüketicisidir. 
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c. Dış Ticaret 

Çin ekonomisi her yıl dış ticaret fazlası vermektedir. 2017’de 430 milyar dolar olan dış ticaret fazlası 2018’de 
359 milyar dolara düşüş göstermesine rağmen 2019’da toparlanarak 429 milyar dolara ulaşmıştır. Dünyanın 
en büyük ikinci ekonomisi, en büyük ekonomi olmasına rağmen her sene milyarlarca dolar dış ticaret açığı 
veren ABD’nin aksine her sene ortalama 400 milyar dolar dış ticaret fazlası elde etmektedir. 

Çin dış ticaret hacmi de 2017 ve 2018’de artış göstermiş fakat 2019’da az bir düşüş göstermiştir. Dış ticaret 
hacmi bakımından Çin, dünyanın en büyük ticaret ülkesidir. 

Çin Dış Ticaret Verileri (milyon $) 

 2017 2018 2019 

İhracat 2.271.796 2.494.230 2.498.569 

İthalat 1.840.957 2.134.987 2.068.950 

Hacim 4.112.753 4.629.217 4.567.520 

Denge 430.839 359.242 429.619 
Kaynak : ITC Trademap 

Çin’in başlıca ihracat kalemleri elektrikli makineler ve parçaları, makineler, mobilyalar, plastik ürünler ve 
taşıtlardır. Başlıca ihracat ortakları ise ABD, Hong Kong, Japonya, Kuzey Kore ve Vietnam’dır. 

En Çok İhraç Edilen 5 Ürün (bin $) 

Ürün 2018 2019 

Toplam 2.494.230.195 2.498.569.866 

Elektrikli makineler ve parçaları, ses kayıt cihazları ve televizyon 664.425.033 670.997.854 

Makineler, mekanik teçhizat, nükleer reaktörler vb. ve parçaları 429.953.148 416.975.731 

Mobilyalar ve doldurulmuş mefruşat 96.416.994 99.499.770 

Plastik ve plastik ürünler 80.135.877 84.386.942 

Demir yolu haricinde taşıtlar ve parçaları 75.094.321 74.366.536 

Kaynak : ITC Trademap 

Çin’in başlıca ithalat kalemleri elektrikli makineler, mineral yakıtlar ve yağlar, makineler, metal cevheri ve 
çeşitli alanlara ait ekipmanlardır. Başlıca ithalat ortakları ise Kuzey Kore, Tayvan, Japonya, ABD ve 
Avustralya’dır. 
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En Çok İthal Edilen 5 Ürün (bin $) 

Ürün 2018 2019 

Toplam 2.134.987.265 2.068.950.255 

Elektrikli makineler ve parçaları, ses kayıt cihazları ve televizyon 521.542.155 496.832.132 

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri 347.782.297 343.636.632 

Makineler, mekanik teçhizat, nükleer reaktörler vb. ve parçaları 202.317.919 190.308.746 

Metal cevheri, cüruf ve kül 135.914.467 163.605.608 

Optik, fotoğrafik, sinematografik, ölçüm, kontrol, hassasiyet, tıbbi ya 
da cerrahi ekipmanlar 

102.526.375 98.661.866 

Kaynak : ITC Trademap 

E. TÜRKİYE - ÇİN İLİŞKİLERİ 

 

Türkiye ve Çin arasındaki ilişkiler 1971 yılında tesis edilmiştir. O dönemden itibaren birçok defa taraflar devlet 
başkanı, başbakan, dışişleri bakanı düzeylerinde ziyaretler gerçekleştirmiştir. 2010 yılında iki ülke arasındaki 
ilişkiler stratejik işbirliği seviyesine yükseltilmiştir. Eskiden beri var olan ticari ortaklık günümüze kadar 
büyüme göstermiştir. 2018 itibarıyla Türkiye’nin Çin’e ihracatı yaklaşık 3 milyar dolar, Çin’den ithalatı 
yaklaşık 20 milyar dolardır. Çin; Türkiye’nin dünyada üçüncü, Doğu Asya’da ise en büyük ticari ortağıdır. 

Çin; 2018 yılında Türkiye’nin ihracat yaptığı ülkeler arasında 16., Türkiye’nin ithalat yaptığı ülkeler arasında 
ise Rusya’dan sonra 2. sırada yer almaktadır. Türkiye’den Çin’e ihracatı yapılan başlıca ihracat kalemleri 



 

 M: ugsambilgi@gmail.com 

W: www.ugsam.org 

T: +90 312 341 22 20 
F: +90 312 341 22 20 

A: Şehit Cengiz Karaca Mahallesi Sokullu Mehmet 

     Paşa Caddesi No:184 Çankaya  | Ankara 

mermer ve traverten, krom, bakır, kurşun, demir, çinko, tabii borat cevherleri, bor oksitleri ve borik asitler; 
Çin’den ithalatı yapılan başlıca ithalat kalemleri otomatik bilgi işlem makinaları ve üniteleri, hücresel/diğer 
kablosuz ağlar için telefonlar, oyuncaklar, ses-görüntü ve diğer bilgileri almaya, çevirmeye ve vermeye 
yarayan araçlar, yük/insan taşıma amaçlı gemilerdir. 

F. TARİHİ 

Büyük bir tarihi olan Çin’de cumhuriyet rejimine ilk geçiş, 1911-1912 yıllarında meydana gelen ve 
imparatorluğu ortadan kaldıran Çin Devrimi’ni takiben yapıldı. Aynı dönemde Sovyet Rusya’nın doğuşu ve 
komünizmin yayılışı sonucunda ilk Çin Komünist Partisi (ÇKP) kuruldu. İlerleyen yıllarda 1937-1945 yıllarına 
damga vuran Japon işgali ABD tarafından Japonya’ya atılan atom bombasının tahribatı sonucunda kalktı. 
Japonya’nın çekilmesiyle beraber milliyetçiler ve komünistler arasındaki çatışmalar bir iç savaşa dönüştü. 4 
yıl süren Çin İç Savaşı sonrasında, 1 Ekim 1949’da Çin Halk Cumhuriyeti 1935’ten beri ÇKP lideri olan Mao 
Zeodong tarafından kuruldu ve milliyetçiler Tayvan’a kaçıp orada ayrı bir hükûmet kurmak zorunda kaldı. 
Mao’nun 1976’da ölümü sonrasında sosyalist politikalar adım adım terk edilmeye başlandı. Ekonomide 
açılma politikasıyla anayasadaki kapitalist ekonomi rejimine geçildi. Bu dönemden itibaren Çin güçlendi ve 
günümüzdeki pozisyonunu elde etti. 

G. ÜLKEDE İSLAMİYET 

 

Günümüzde Çin’de yaklaşık 21 milyon kişi İslam’a mensuptur. İslam dini son on yıldır fark edilir bir yayılma 
göstermiştir. Çin’de yaşayan Müslümanların yaklaşık yarısı (10,5–11 milyon) Hui olarak isimlendirilmektedir. 
Bölgeye gelen ve Çin kültürü içerisinde asimile olan Arap ve Fars tacirlerinin neslinden gelmektedirler. 
Müslümanlar arasındaki en büyük ikinci grup Uygurlardır. Neredeyse 10 milyonluk bir nüfusa, kendilerine 
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özgü bir dil ve kültüre, Avrasyalı görünümüne sahip olan Uygurlar Sincan bölgesinde yaşamaktadırlar. Han 
Çinlileri arasından da İslam’ı seçen az bir miktar insan bulunur. Çin Müslümanlarının çoğu Sünni’dir. Çin’de 
yarısı Sincan’da olmak üzere 35.000 cami ve yaklaşık 45.000 imam vardır. 

H. DOĞU TÜRKİSTAN - SİNCAN UYGUR ÖZERK BÖLGESİ 

Doğu Türkistan, Orta Asya’da yaşayan Türk topluluklarından Uygurların ana vatanıdır. Günümüzde Çin işgali 
altında bulunan bölge Xinjiang (Sincan) Uygur Özerk Bölgesi olarak adlandırılmaktadır. İşgal edildiği tarihten 
itibaren Çin tarafından Çinli göçmenlerin sistematik olarak yerleştirildiği ve bölgenin demografik dengeleri 
değişmiş ve çoğunlukta olan Uygurların nüfusa oranı %45’e kadar düşmüştür. Bölgedeki Çinli sayısı ise 300 
binden 7 milyona kadar çıkmıştır. Uygur nüfusunu kontrol altına almak adına sıkı bir aile planlaması 
politikası uygulanmış, Çin’in diğer tüm bölgelerinde 2015’e kadar geçerli olan tek çocuk sınırı Doğu 
Türkistan’da oturan Çinliler için uygulanmamıştır. 

 

Doğu Türkistan’da bulunan Uygurlar ayrıca çok ciddi dini baskıya maruz bırakılmaktadır. Çinli Müslümanlar 
olan Huiler için suç kabul edilmeyen pek çok ibadet Uygurlar için suçtur. Devlet, “Dini aşırılık” adı altında 
herhangi bir İslami hareketi çok ağır cezalara çarptırabilmektedir. Ramazan orucunun evlerde şafaktan önce 
ışık açılıp açılmadığını kontrole kadar pek çok yolla kısıtlanması, toplu mekânlarda peçeli kadınlar ve sakallı 
erkeklere hizmetin yasaklanması, 18 yaş altı vatandaşların herhangi bir dini aktiviteye katılması tüm 
inançlar için kısıtlı olsa da bunun Müslüman gençler için tamamen yasaklanması gibi dini kısıtlamaların 
yanında devlet tarafından desteklenen Uygur karşıtı kampanyalar, çocuk ve gençlerin ders kitaplarında 
ateizm ve evrim propagandası gibi birçok uygulama Uygurların kültürel asimilasyonunu hedeflemektedir. 
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Sincan’da yaşayan serbest Uygurlar için uygulama böyle iken, bölgede bulunan “yeniden eğitim merkezi” adı 
altındaki birçok toplama kampında sistematik bir soykırım gerçekleştirilmektedir. “Düşünceleri problemli” 
pek çok Uygur, “hatalarını anlamak” için Orta Asya çöllerinin ortasına inşa eden hapishane kılıklı “okullara” 
kapatılmaktadır. Basın mensuplarının çeşitli bahanelerle alınmadığı kamplarla ilgili röportaj yapılan bazı 
Uygurların ifadeleri hakikaten dehşet vericidir. Görünüşe göre dünyanın gözlerinden sır gibi saklanan 
kamplarda tarihin en büyük beyin yıkama faaliyetlerinden biri gerçekleştirilmektedir. Müslüman ülkeler 
başta olmak üzere tüm dünya, birkaç cılız kınama bildirisi dışında sessizliğini korumaya devam etmektedir. 

I. SARS ve COVİD-19 

21. yüzyılda dünyayı esir alan COVID-19 ve SARS gibi hastalıkların neden Çin’den çıktığı meselesi birçok 
tartışmaya konu olmuştur. Vahşi hayvanlarla yakın etkileşim, tarihte SARS (Şiddetli Akut Solunum 
Sendromu), COVID–19, Ebola, HIV epidemilerinin sebebi olarak görülmüştür ve Çin vahşi hayvanların ticarette 
yer aldığı bir ülkedir. COVID−19’un tespit edildiği Wuhan Huanan Hayvan Pazarı gibi birçok pazarda canlı 
hayvanlar satışa sunulmakta, bir kısmı burada kesilip o şekilde satılmaktadır. 

Her ikisi de bu pazarlarda meydana çıkmış olan SARS-CoV-2 ve yeni tip koronavirüs, koronavirüs ailesinde 
bulunan iki virüstür. Büyük koronavirüslerin genelinde olduğu gibi SARS ve COVID-19’un da kökeni 
yarasalardır. SARS virüsü ilk olarak Kasım 2002’de Çin’in Guangdong eyaletinin Guangzou kentinde, bir 
hayvan pazarında ortaya çıkmıştır. 26 ülke çapında yayılan hastalık 8096 kişiye bulaşmış ve 774 kişinin 
ölümüne sebep olmuştur. SARS salgını Temmuz 2003’te sonlanmıştır. 
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COVID-19 hastalığı ilk olarak Aralık 2019’da Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan kentinde görülmüştür. Wuhan kısa 
süre sonra karantina altına alınsa da hastalık önce tüm Çin ana karasının tamamına ve tüm dünyaya 
yayılmıştır. 

Salgının en çok etkilediği ülke, 1.643.499 vakanın görüldüğü ABD’dir. ABD’de bu tarihe kadar 97.722 kişi COVID–
19 nedeniyle ölmüştür. ABD’yi 363,211 vaka ve 22,666 ölüyle Brezilya; 344,481 vaka ve 3,541 ölüyle Rusya takip 
etmektedir. ABD’den sonra en çok ölü sayısı kaydedilen ülke ise 36,875 ölü ile Birleşik Krallık’tır. (Veriler 25 
Mayıs itibarı iledir.) 

Çin’de önceleri her geçen gün daha fazla vaka kaydedilirken Şubat sonunda veri grafiklerindeki vaka eğrisi 
düzleşmeye başlamıştır. 26 Mayıs itibarıyla Çin’de 84.453 vaka ve 4.645 ölü görülmüştür. Fakat uluslararası 
camiadaki bazı iddialara göre Çin hükumeti gerçek vaka sayısını gizlemektedir. İddianın doğruluğu 
bilinmemekle beraber Çin’deki bazı eyaletlerde okulların açılıp insanların işlerine geri döndüğü göz önünde 
bulundurulduğunda Çin’in durumunun diğer ülkelerden daha iyi olduğu anlaşılır. 
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