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Devletler vatandaşlarını yalnızca sorunlar veya tehd�tler orta-
ya çıktığında değ�l, bu olumsuz unsurlar ortaya çıkmadan önce 
gerekl� tedb�rler� almak suret�yle de korumakla yükümlüdürler. 
Ç�n’�n Vuhan kent�nde ortaya çıkan ve küreselleşm�ş dünyanın 
mesafeler� son derece azalttığı günümüz koşullarında çok kısa sü-
rede neredeyse tüm dünyaya yayılan Koronav�rüse karşı devlet�-
m�z çok erken b�r aşamada harekete geçm�şt�r. Cumhurbaşkanımı-
zın önderl�ğ�nde hızlı ve etk�l� karar alma mekan�zmasının sağlıklı 
şek�lde �şlemes�n�n get�r�s� olarak, önlemler�n zaman kaybetme-
den alınmasının çok öneml� olduğu böyles� b�r olayda, devlet�m�z 
hazır ve nazır şek�lde tedb�rler�n� gec�kmeden almıştır. 

V�rüsün ülkem�zde de görülmes�n� müteak�ben alınan önlemler-
le kontrolsüz ve sağlık altyapısını zorlayacak b�r yayılımın önüne 
geç�lm�şt�r. Okullar ve ün�vers�teler�n tat�l ed�lmes�, �nsanların 
toplu olarak bulunduğu mekânların geç�c� olarak kapatılması, ka-
muya açık toplu etk�nl�kler�n sınırlandırılması, kapsamlı seyahat 
ve ulaşım kısıtlamaları, kapsamlı karant�na tedb�rler�, ülkem�zde 
görülen KOVİD-19 vakalarının çok az olduğu, v�rüsten kaynakla-
nan ölümlere henüz rastlanılmadığı dönemlerde hayata geç�r�lm�ş 
adımlardır. Türk�ye bu açıdan dünyada en hızlı davranan, en sert 
tedb�rler� en kısa zamanda alan ülkeler�n başında gelmekted�r. Bu 
nedenled�r k�, gel�nen noktada, v�rüsün yayılımı kontrol ed�leb�l�r 
b�r düzeyde tutulmuştur ve medar-ı �ft�harımız mah�yet�ndek� 
güçlü sağlık s�stem�m�z hasta yükünü fazlasıyla kaldırab�lecek 
vaz�yetted�r. Sağlık çalışanlarımızın büyük fedakârlıkları, vatan-
daşlarımızın telk�n ed�len tedb�rlere sıkı sıkıya uyması �le her da�m 
kontrol ed�leb�l�r sev�yede tutulacak olan v�rüsün hayatımızdan 
bütünüyle çıktığına �nşallah kısa sürede şah�t olacağız. 

Koronav�rüs net�ces�nde zorunlu olarak oluşan hayat durgunlu-
ğunun madd� anlamda c�dd� kayıp yarattığı k�m� sektörler�m�z�n 
ve vatandaşlarımızın bu sürec� en az hasarla atlatab�lmes� �ç�n dev-
let�m�zce gen�ş yardım ve destek paketler� sunulmuştur. En düşük 
emekl� aylığı artırılmış, kısa çalışma ödeneğ� devreye alınmış, �k� 
m�lyondan fazla a�leye nakd� yardım yapılmış, kamu bankaları-
mızdan altı ay ödemes�z çok uygun oranlı kred�ler ver�lm�ş, çeş�tl� 
verg� erteleme ve �nd�r�mler�yle sektörler�m�z�n rahat nefes alması 
sağlanmıştır. H�çb�r vatandaşımızın, h�çb�r emekç�m�z�n, h�çb�r 
�şveren�m�z�n bu zorlu dönemde mağdur olmaması �ç�n devlet�m�z 
her türlü �mkanını seferber etmekted�r.

İnsanlığı bütünüyle etk�s� altına alan bu salgının karşısında 
m�llet, devlet el ele verd�ğ�m�z topyekûn mücadelem�z�n zaferle 
sonuçlanacağı günler şüphes�z yakındır. Bu v�rüsün alacağımız 
tedb�rler�m�zden güçlü olmadığının farkında olarak, hayatlarımızı 
evler�m�ze sığdırmamız, mutlak surette mecbur olmadıkça evle-
r�m�zden çıkmamamız, sosyal mesafe kurallarına r�ayet etmem�z, 
bu sürec� en �y� şek�lde ger�de bırakmamız �ç�n büyük önem arz 
etmekted�r. 

Ed�törden

Tanıtım ve Medyadan Sorumlu 

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

MAHİR ÜNAL

“Koronav�rüse 

karşı devlet�m�z çok 

erken b�r aşamada 

harekete geçm�şt�r. 

Cumhurbaşkanımızın 

önderl�ğ�nde hızlı 

ve etk�l� karar alma 

mekan�zmasının sağlıklı 

şek�lde �şlemes�n�n 

get�r�s� olarak, önlemler�n 

zaman kaybetmeden 

alınmasının çok öneml� 

olduğu böyles� b�r olayda, 

devlet�m�z hazır ve 

nazır şek�lde tedb�rler�n� 

gec�kmeden almıştır. ”
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Saud� Aramco 2019’da 

12 petrol dev�n�n toplam

karını ger�de bıraktı
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Toplamda 100 M�lyar L�ralık 
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Alıyoruz”

İç�ndek�ler
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Türk�ye ve Rusya İdl�b’de

ateşkes üzer�nde anlaştı

Türk�ye’de 2019’da 

61 b�n 512 k�tap 

yayımlandı

Türk�ye’n�n koronav�rüsle

mücadeles� dünyaya 

örnek oldu
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207,6 m�lyar avro harcadı
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Me¬umu Gözetmeks�z�n

M�llet�n�n H�zmet�nde”

Dünya genel�nde

Cov�d-19 bulaşan k�ş�

sayısı 1,5 m�lyonu aştı
2 ___ Türkiye Bülteni ___ Nisan



SAYFA 30

GÜNDEM

“M�ll� Dayanışma 
Kampanyası’nı Şahsım 
Olarak, 7 Aylık Maaşımı 
Bağışlayarak Açıyorum”

SAYFA 38

GÜNDEM

“Dünyada Sağlık Altyapısı 
En Güçlü Olan Ülkelerden 

B�r�y�z”

SAYFA 36

GÜNDEM

“Küresel F�nansal Kr�z
Dönem�nde Yaptığımız 

G�b� B�r An Önce Harekete 
Geçmel� ve Küresel Güven� 

Tes�s Etmek İç�n Ortak 
Çaba Sarf Etmel�y�z”

SAYFA 20

GÜNDEM

“Türk�ye, Hastalığın İlk 
Ortaya Çıktığı Günden Ber� 
Gel�şmeler� Yakından Tak�p 

Eden, Tedb�rler� Vak�tl�ce 
Alan Ender Ülkelerden 

B�r�d�r”

SAYFA 24

GÜNDEM

“Sosyal Hareketl�l�ğ� Ne 
Kadar Azaltır, Sosyal 
Mesafey� Ne Kadar 
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Türk�ye Aktüal�te Atlası

Türkiye ve Rusya İdlib’de 
ateşkes üzerinde anlaştı
Türk�ye �le Rusya, İdl�b 
gerg�nl�ğ� azaltma bölges�ndek� 
temas hattı boyunca tüm 
asker� faal�yetler�n 6 Mart 
2020’de saat 00:01’den �t�baren 
durdurulmasında anlaştı. İk� 
ülke, ayrıca M4 karayolunun 
kuzey�nde 6 k�lometre ve 
güney�nde 6 k�lometre 
der�nl�ğ�nde b�r güvenl� 
kor�dor tes�s ed�lmes�nde 
ve M4 karayolunun b�r 
bölümünde ortak devr�yeler 
konusunda uzlaştı.

Türk�ye İstat�st�k Kurumu tarafından geçen yıla �l�şk�n uluslararası standart k�tap numarası (ISBN) 
�stat�st�kler� açıklandı. Buna göre, yayımlanan materyaller�n sayısı 2019’da b�r öncek� yıla göre yüzde 
2,1 artarak 68 b�n 554’ü bulurken, k�tap sayısı �se 61 b�n 512 olarak kayıtlara geçt�.

Türkiye’de 2019’da 61 bin 512 kitap yayımlandı
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Evden çıkmadan “Web Tapu” 
ile yaklaşık 30 bin konut satıldı

DAİB üyelerinden 
2 ayda 296 milyon 
dolarlık ihracat

Türk�ye’n�n yen� t�p 
koronov�rüse (Cov�d-19) 
karşı yürüttüğü başarılı 
mücadele dünyaya örnek 
oldu. Aralarında İtalya, Ç�n, 
İran, Türkmen�stan, V�etnam, 
Güney Kore, İng�ltere ve 
ABD’n�n de bulunduğu 
26 ülke, Türk�ye’n�n 
başarıyla yürüttüğü yen� 
t�p koronav�rüs salgını �le 
mücadele konusunda Sağlık 
Bakanlığından b�lg� ve 
tecrübe paylaşımı taleb�nde 
bulundu.

Türkiye’nin koronavirüsle 
mücadelesi dünyaya örnek 
oldu

Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünce yen� t�p koronav�rüs (Cov�d-19) 
tedb�rler� kapsamında, 18 Mart �t�barıyla tapu �şlemler�n�n 
Web Tapu üzer�nden de yapılmaya başlanmasıyla 
vatandaşlar, evler�nden çıkmadan bugüne kadar 113 b�n 
28 �şlem yaptı. Bu süre �ç�nde 29 b�n 748 konut, onl�ne 
olarak satıldı.

Doğu Anadolu İhracatçılar B�rl�ğ� 
(DAİB) üyes� 17 �ldek� f�rmalarca ocak 
ve şubat aylarında yapılan �hracat, 
geçen yılın aynı dönem�ne göre 
yüzde 9,48 artarak 296 m�lyon 54 b�n 
dolar oldu. AA muhab�r�n�n Türk�ye 
İhracatçılar Mecl�s� (TİM) ve DAİB 
ver�ler�nden yaptığı derlemeye göre, 
ocak ve şubat aylarında b�rl�ğ�n faal�yet 
bölges�ndek� Ağrı, Ardahan, Batman, 
Bayburt, B�ngöl, B�tl�s, Erzurum, 
Erz�ncan, Elazığ, Iğdır, Hakkar�, Muş, 
Şırnak, Tuncel�, Van, Kars ve S��rt’ten 
177 ülkeye �hracat gerçekleşt�r�ld�.
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Dünya Aktüal�te Atlası

AB, 2018’de savunmaya  
207,6 milyar avro harcadı

Saudi Aramco 
2019’da 12 petrol 
devinin toplam 
karını geride bıraktı

Dünya genelinde 
Covid-19 bulaşan kişi 
sayısı 1,5 milyonu aştı

Avrupa B�rl�ğ�’n�n (AB) 28 üye ülkes�n�n 2018’dek� savunma harcamaları, b�r öncek� yıla göre yüzde 2 
artarak 207 m�lyar 598 m�lyar avroya yükseld�.

Suud� Arab�stan m�ll� petrol ş�rket� 
Saud� Aramco’nun geçen yılk� net karı, 
dünyanın en büyük 12 petrol ş�rket�n�n 
toplam karını ger�de bırakırken, 
dünyanın en değerl� ş�rket� düşük petrol 
f�yatlarıyla mücadele ed�yor.

Ç�n’�n Hubey eyalet�ne bağlı Vuhan kent�nde ortaya 
çıkan yen� t�p koronav�rüsün (Cov�d-19) dünya genel�nde 
bulaştığı k�ş� sayısı 1,5 m�lyonu aştı. Yen� t�p koronav�rüs 
neden�yle, 9 N�san �t�bar�yle toplam 89 b�n 877 k�ş� 
hayatını kaybederken 340 b�n 77 k�ş� �y�leşt�.
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Almanya’da aşırı sağcıların 
işlediği suçlar yükselişe geçti

ABD’de Süper Salı’da kazanan 
taraf Biden oldu

Almanya’da aşırı sağcılar tarafından �şlenen suçlar yen�den artmaya başladı. Almanya’da 2019’da aşırı 
sağcılar tarafından 20 b�n 856 suç �şlend�. Geçen yılın ocak-eylül dönem�nde Müslümanlara yönel�k 597 
saldırı yapıldı. Yahud� karşıtı saldırılar, 2019’da artarak 1839 �le 2001’den sonra “en yüksek sev�yeye” 
ulaştı.

ABD’de 3 Kasım Başkanlık seç�m�ne g�den yolda Demokratlar 
açısından öneml� b�r dönemeç olan “Süper Salı’da” Joe B�den 
10 eyalette zafer �lan ederken, Bern�e Sanders “büyük ödül” 
olarak n�telend�r�len 415 delegel� Cal�forn�a’da �p� göğüsleyen 
�s�m oldu.
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Gündem

A'dan Z'ye Kovid-19 rehberi

öksürme

 yoluyla 

NELER YAPILMALI?

Son 14 g

vakalarda:

• Zatürre

•

• Böbrek 

 olarak 

tanımlanıyor

, en son 

hastalık

pazarında

Daha sonra

 dünyaya

yayıldı

NELER?

Solunum
sıkıntısı

Öksürük
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özel

Hastanın genel durumuna

uygulanıyor

boyunca

sık sık yıkayın

sırasında

burnunuzu tek kullanımlık 

kullanın

dokunmayın

en az 3-4 metre  mesafe

koyun

YAYILMASINDAN KORUNMAK

sık sık havalandırın

Kapı kolları, armatürler, 

lavabolar

deterjanla her gün 

 ortak 

kullanmayın

derecede normal

deterjanla yıkayın

yakın temaslardan 

kaçının

takmadan

varsa 
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Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayy�p Erdoğan, Çankaya 
Köşkü’nde düzenlenen Koro-
nav�rüsle Mücadele Eş Güdüm 
Toplantısı’nın ardından düzen-
led�ğ� basın toplantısına Çanak-
kale Den�z Zafer�’n�n 105. yıl 
dönümünde şeh�tler� hürmetle 
yad ederek başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
�nsanlık tar�h� boyunca her 
dönemde salgın hastalıklar ve 
tab�� felaketler�n çok c�dd� can 
kayıplarına yol açtığını anım-
satarak, “Tar�h k�taplarında, 
Avrupa nüfusunun üçte b�r� �le 
üçte �k�s� arasında b�r bölümü-
nün ölümüyle sonuçlanan sal-
gın hastalıklardan söz ed�l�yor. 
Aynı şek�lde kend� tar�h�m�zde 
de İstanbul nüfusunun yarısına 
yakınının hayatını kaybett�ğ� 
salgınlarla �lg�l� b�lg�lere rastlı-
yoruz.” �fadeler�n� kullandı.

Dünyada ağır sonuçları olan 
salgınların, aynı zamanda 
büyük s�yas�, sosyal, ekonom�k 
dönüşümler�n de tet�kley�c�s� 

olduğuna �şaret eden Cumhur-
başkanı Erdoğan, Osmanlı’nın 
Avrupa’yı feth� ve Rönesans 
başta olmak üzere, �nsanlık 
tar�h�ne damga vuran pek çok 
had�sede, bu sürec�n �zler�n� 
görmen�n mümkün olduğunu 
söyled�.

Yakın zamanda da dünya-
nın, 2002 yılında SARS ve 2012 
yılında MERS adı ver�len salgın 
hastalıklarla mücadele ett�ğ�n� 

hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, konuşmasına şöyle devam 
ett�:

“Ayrıca dünyamız, 2009 
yılındak� domuz gr�b�, 2014’tek� 
Ebola salgını, 2016’dak� Z�ka 
v�rüsü g�b� tehd�tlerle yüzleş-
m�şt�. Koruyucu sağlık ve tedav� 
h�zmetler� �le �laç sektöründe 
yaşanan gel�şmeler, v�rüs sal-
gınlarının esk�s� kadar büyük 
can kayıplarına yol açmasının 
önüne geçmekted�r. N�tek�m şu 
anda dünyada �nsan ölümler�ne 
yol açan hastalıklar arasında, bu 
tür salgınların payı oldukça dü-
şüktür ancak önüne geç�lmed�ğ� 
takd�rde, salgın hastalıkların 
k�tlesel ölümlere yol açma teh-
l�kes� hala vardır. Bunun �ç�n de 
her türlü salgın hastalığa karşı 
hızlı ve etk�n önlemler alınması 
gerek�yor.” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
özell�kle son aylarda hep b�rl�kte 
şah�t olunan gel�şmeler� bu pers-
pekt�fte değerlend�rd�kler�ne 
vurgu yaparak, şöyle devam ett�:

“Ekonomik İstikrar Kalkanı 
Adını Verdiğimiz Bir Paketle 
Covid-19 Salgınının Etkilerini 
Azaltmak İçin Toplamda  
100 Milyar Liralık Bir Kaynak 
Setini Devreye Alıyoruz”

Gündem

“Son 17 yılda ülkem�z�n 

temel h�zmet alanlarında 

ve altyapısında 

gerçekleşt�rd�ğ�m�z 

büyük dönüşüm 

sayes�nde hamdolsun 

Türk�ye, bu sürece 

olab�lecek en hazırlıklı 

şek�lde yakalanmıştır. ”
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“Yaşadığımız sürec�n �nsanlık 
üzer�nde ne g�b� sonuçlar ortaya 
çıkartacağını henüz b�lem�yoruz. 
Sanay�leşme, ardından gelen 
teknoloj� ve b�lg� devr�mler� �le 
şek�llenen bugünkü dünyanın 
nasıl b�r geleceğe evr�leceğ�n� 
kest�rmek şu anda zordur. An-
cak, artık h�çb�r şey�n esk�s� g�b� 
g�tmeyeceğ�, g�demeyeceğ� de 
açıkça ortadadır. Küresel eko-
nom�k, s�yas� ve sosyal düzende 
köklü değ�ş�kl�kler yaşanması 
muhtemel yen� b�r döneme g�r�-
yoruz. Türk�ye’n�n bu fotoğrafı, 
özell�kle kend� �ç�nde avantajlı 
b�r yerde durdurarak, oraya bunu 
döndürmes� şarttır. Özell�kle, son 
17 yılda ülkem�z�n temel h�zmet 
alanlarında ve altyapısında ger-
çekleşt�rd�ğ�m�z büyük dönüşüm 

sayes�nde hamdolsun Türk�ye, 
bu sürece olab�lecek en hazırlıklı 
şek�lde yakalanmıştır. Ülkem�z�n 
uyguladığı dengel� pol�t�kalar, 
b�r yandan özel sektörün üre-
t�m gücünü desteklerken, d�ğer 
yandan eğ�t�m, sağlık, sosyal 
güvenl�k g�b� alanlardak� h�zmet-
ler�n kamu garant�s�yle kes�nt�s�z 
sürmes�n� sağlamıştır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
devam ett�:

“Türk�ye, en başından �t�baren 
bu hastalıkla �lg�l� gel�şmeler� 
yakından �zlem�ş, tedb�rler�n� 
de süratle alarak hayata geç�r-
m�şt�r. Henüz �ş�n çok başında, 
6 Ocak’ta Sağlık Bakanlığımız 
bünyes�nde b�r operasyon mer-
kez�, 10 Ocak’ta da B�l�m Kurulu 
oluşturarak gel�şmeler� anbean 

tak�be aldık. 14 Ocak’ta Cov�d-19 
Hastalığı Rehber�n�n �lk vers�yo-
nunu hazırlayarak konuyla �lg�l� 
herkes�, teşh�sten tedav�ye kadar 
tüm süreçlerle �lg�l� b�lg�lend�r-
d�k. 20 Ocak’tan �t�baren, has-
talığın görüldüğü Ç�n’�n Vuhan 
şehr�, Hong Kong, H�nd�stan, 
Endonezya, Malezya, Myanmar, 
F�l�p�nler, S�ngapur, Tayland, 
Tayvan, Amer�ka, Rusya ve 
V�etnam’dan gelen tüm yolcu-
ları ülkem�ze g�r�şte taramadan 
geç�rmeye başladık.

YÖK’ten ve 12 ün�vers�teden 
akadem�syenler�n katılımıyla 
oluşturulan B�l�m Kurulumu-
zun bel�rled�ğ� tedb�rler�n �lg�l� 
kurumlar tarafından süratle 
hayata geç�r�lmes�n� tem�n ett�k. 
27 Ocak’ta, Dış�şler� Bakanlığımız 
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seyahat uyarılarını yayınlama-
ya başladı. 1 Şubat’ta, Dış�şler�, 
Sağlık ve M�ll� Savunma Bakan-
lıklarımızın �ş b�rl�ğ�yle, Ç�n’�n 
Vuhan kent�ndek� vatandaşları-
mızı asker� b�r uçakla ülkem�ze 
get�rerek karant�naya aldık. Ka-
rant�na sonunda bu yolculardan 
h�çb�r�nde, hamdolsun, v�rüs 
çıkmadı. R�skl� bölgelere yapı-
lan tüm uçuşlarda, yolcuların 
termal kamerayla taranması ve 
uçakta b�lg�lend�r�lmes� �şlem�-
ne geçt�k. 3 Şubat’ta, Ç�n’e olan 

tüm uçuşları durdurduk. Bu 
tar�hten sonra da aşamalı olarak 
önlemler� gen�şlett�k.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 
Şubat’ta hastalığın ortaya çıktığı 
ve yayılmaya başladığı İran’dan 
Türk�ye’ye olan tüm hava, kara 
ve dem�r yolu geç�şler�n� ka-
pattıklarını, 27 Şubat’ta İran, 
Irak ve Gürc�stan’la olan 8 sınır 
kapısında sahra hastaneler� 
kurduklarını, 29 Şubat’ta İtalya 
�le Türk�ye arasındak� tüm yolcu 
traf�ğ�n� durdurduklarını anlattı.

Umreden dönen herkes�n 2 
Mart’ta sağlık muayenes�nden 
geç�r�lmes�n� kararlaştırdıkla-
rını ve vatandaşlara 14 günlük 
karant�na kuralına uymalarını 
tavs�ye ett�kler�n� aktaran Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, 6 Mart’ta, 
son 14 gün �çer�s�nde İtalya’da 
bulunan yabancı uyrukluların 
Türk�ye’ye g�r�ş�n� yasakladıkla-
rını, Türk vatandaşları �ç�n de 14 
günlük evde karant�na zorunlu-
luğu get�rd�kler�n� vurguladı.

Almanya, Fransa ve İspanya da-
h�l 9 Avrupa ülkes� �le olan hava 
yolu ulaşımını durdurduklarını, 
hastanelere z�yaretç� sınırlaması 
get�rd�kler�n�, kamuda çalışan 
ham�lelere, süt �zn�nde olanlara, 
engell�lere ve 60 yaş üzer� perso-
nele 12 gün �dar� �z�n verd�kler�n�, 
özel kreşler�, gündüz bakım ev-
ler�n�, özel çocuk kulüpler�n� tat�l 
ett�kler�n�, kışlalardak� askerler�n 
çarşı �z�nler�n� durdurduklarını 
�fade eden Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, ceza-�nfaz kurumlarındak� 
görüşler �le nak�llere ara verd�kle-
r�n� b�ld�rd�.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle devam ett�:

“Vatandaşlarımıza fah�ş 
f�yatlarla mal satmaya çalışan 
f�rmalara özell�kle bütün b�r�m-
ler�m�z� devreye sokarak dene-
t�mler�m�z� yoğunlaştırdık ve 
ceza� müeyy�deler� etk�nleşt�r-
d�k. İş dünyasıyla ortaya çıkan 
yen� durum karşısında alınab�-
lecek tedb�rler� sürekl� �st�şare 
ett�k ve çözümler� hızla hayata 
geç�rd�k. 14 Mart’ta umreden 
dönen b�r vatandaşımız yen� 
vaka olarak kayıtlara geçt�. 15 
Mart’ta, umreden dönen va-
tandaşlarımızın, öğrenc� yurt-
larında karant�naya alınması 
uygulamasını başlattık. Sadece 
Ankara ve Konya’da, umreden 
dönen 10 b�n 330 vatandaşımızı 
karant�naya aldık. Bar, gaz�no, 
gece kulübü g�b� eğlence yerle-
r� �le müze ve kütüphaneler�n 

Gündem
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faal�yetler�n� durdurduk. Aynı 
gün, Avrupa’dan ve Amer�-
ka’dan gelen yen� vakaların 
bel�rlenmes�yle Cov�d-19 teşh�s� 
konan hasta sayısı 18’e ulaştı. 16 
Mart’ta uçuşların durdurulduğu 
ülkelerden gelen her vatan-
daşımızın 14 gün karant�nada 
tutulmasını kararlaştırdık.”

V�rüse karşı en etk�l� tedb�r�n 
tem�zl�k olduğu konusunda 
b�l�m �nsanlarının hemf�k�r 
olduğunu aktaran Cumhur-
başkanı Erdoğan, hem �nanç 
hem kültür değerler�nde kalp 
tem�zl�ğ� yanında vücut, hane 
ve çevre tem�zl�ğ�n�n de büyük 
önem taşıdığını kaydett�. 

K�ş�ler arası sosyal mesafen�n 
korunmasının yanı sıra sosyal 
hareketl�l�ğ�n azaltılması hal�n-
de v�rüsün yayılma hızı ve yol 

açacağı tehd�d� o derece düşe-
ceğ�n� anlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, toplu ulaşım araçları 
ve kapalı mekanlar başta ol-
mak üzere �nsanların çok yakın 
mesafede bulundukları ortak 
kullanıma açık yerler�n v�rü-
sün potans�yel yayılma alanları 
olduğuna değ�nd�.

Basın açıklamasının yapıldığı 
salonda b�rer koltuk ara vererek 
oturma düzen� oluşturdukları-
nı vurgulayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, salgın geçene kadar 
hassas davranmak ve d�kkat 
etmekten başka çareler�n�n 
olmadığını anlattı.

V�rüse maruz kalmış b�r k�ş�-
n�n, �kazları d�nlemey�p gereks�z 
yere dışarıda dolaşması hal�nde 
gün �ç�nde yüzlerce k�ş�ye bunu 
bulaştırma �ht�mal� olduğuna 

değ�nen Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, vakt�n gezme değ�l, tedb�r, 
tefekkür, tevekkül, okuma ve 
d�ng�nl�k vakt� olduğunu �fade 
ederek, “Vak�t, yapab�leceğ�-
m�z her şey� ev�m�zden yapma, 
dış dünya �le f�z�k� �rt�batımızı 
asgar�ye �nd�rme vakt�d�r. Vak�t, 
sevd�kler�m�z başta olmak üzere, 
toplumun tamamı �ç�n kend�-
m�zden fedakarlık etme vakt�-
d�r.” d�ye konuştu. 

Salgının etk�ler�n�n azaltılması 
kapsamında b�r d�z� tedb�rler�n 
alındığını b�ld�ren Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Ekonom�k 
İst�krar Kalkanı adını verd�ğ�m�z 
b�r paketle Cov�d-19 salgınının 
etk�ler�n� azaltmak �ç�n toplam-
da 100 m�lyar l�ralık b�r kaynak 
set�n� devreye alıyoruz.” açıkla-
masını yaptı.
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PAKETLE  
100 MİLYAR LİRALIK 
BİR KAYNAK SETİ 
DEVREYE ALINDI

• Perakende, AVM, de-

m�r-çel�k, otomot�v, loj�s-

t�k-ulaşım, s�nema-t�yatro, 

konaklama, y�yecek-�çe-

cek, tekst�l-konfeks�yon 

ve etk�nl�k-organ�zayon 

sektörler� �ç�n muhtasar 

ve KDV tevk�fatı �le SGK 

pr�mler�n�n n�san, mayıs ve 

haz�ran ödemeler� 6’şar ay 

ertelend�

• İç havayolu taşımacılığın-

da 3 ay süreyle KDV oranı 

%18’den %1’e �nd�r�lecek

• 500 b�n l�ranın altındak� 

konutlarda kred�lend�r�le-

b�l�r m�ktar yüzde 80’den 

yüzde 90’a çıkartılacak, 

asgar� peş�nat yüzde 10’a 

düşürülecek

• Konaklama verg�s� kasım 

ayına kadar uygulanma-

yacak. Otel k�ralamalarına 

�l�şk�n �rt�fak hakkı bedelle-

r� ve hasılat payı ödemeler� 

n�san, mayıs ve haz�ran ay-

ları �ç�n 6 ay teh�r ed�lecek

• Cov�d-19 salgınıyla �lg�l� 

tedb�rlerden etk�lend�ğ� 

�ç�n nak�t akışı bozulan f�r-

maların bankalara olan kre-

d� anapara ve fa�z ödemele-

r� asgar� 3 ay ötelenecek ve 

Gündem

Hükümet 100 Milyar Liralık 
“Ekonomik İstikrar Kalkanı” 
Paketi Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan, 
Çankaya Köşkü’ndek� Koronav�rüsle Mücadele 
Eş Güdüm Toplantısı’nın ardından “Ekonom�k 
İst�krar Kalkanı” adını verd�ğ� paket� açıkladı
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gerekt�ğ�nde bunlara �lave 

f�nansman desteğ�  

sağlanacak

• İhracatçıya stok f�nansma-

nı desteğ� ver�lecek 

• İşler�n�n olumsuz etk�len-

d�ğ�n� beyan ederek talepte 

bulunan esnaf ve sanatkar-

ların Halkbank’a olan kred� 

borçlarının n�san, mayıs 

ve haz�ran anapara ve fa�z 

ödemeler� 3 ay süreyle ve 

fa�zs�z olarak ertelenecek

• Kred� Garant� Fonu l�m�t� 

25 m�lyar l�radan 50 m�lyar 

l�raya çıkarıldı.Kred�ler-

de öncel�k gel�şmelerden 

olumsuz etk�lend�ğ� �ç�n 

l�k�d�te �ht�yacı oluşan ve 

tem�nat açığı bulunan f�r-

malarla KOBİ’lere ver�lecek

• N�san, mayıs ve haz�ran 

aylarında temerrüde düşen 

f�rmaların kred� s�c�l�ne 

“mücb�r sebep” notu düşül-

mes� sağlanacak

• Kısa çalışma ödeneğ� 

devreye alınacak, bundan 

faydalanmak �ç�n gereken 

süreçler kolaylaştırılacak ve 

hızlandırılacak

• En düşük emekl� maaşı 

1500 l�raya yükselt�lecek

• Asgar� ücret desteğ� de-

vam ett�r�lecek

• İht�yaç sah�b� a�lelere ya-

pılacak nakd� yardımlar �ç�n 

�lave 2 m�lyar l�ralık kaynak 

ayırılacak

• Mevzuattak� esnek ve 

uzaktan çalışma modeller� 

daha etk�n hale get�r�lmes� 

tem�n ed�lecek

• Emekl�ler�n bayram �kra-

m�yes� N�san ayı başında 

ödenecek

• İst�hdamdak� sürekl�l�ğ� 

tem�n etmek amacıyla 2 

aylık telaf� çalışma süres� 4 

aya çıkarılacak

 

• Tek başına yaşayan 80 yaş 

üstü yaşlılar �ç�n, sosyal 

h�zmet ve evde sağlık h�z-

metler�nden oluşan per�yo-

d�k tak�p programı devreye 

alınacak

• İstanbul ve Ankara’da baş-

latılacak çalışmayla, 65 yaş 

üzer�ndek� tüm yaşlılara 

koruyucu maske ve kolonya 

dağıtılacak

• Kamu bankaları, 76 yaş 

üzer� emekl�ler�n maaş öde-

meler�n�, �sterlerse evler�n-

de yapacak

• Huzurevler�ndek� doktor 

sayısı artırılarak yaşlıların 

sağlığı yakından tak�p ed�-

lecek

• Türk Hava Yolları’na gere-

ken destek ver�lecek
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Gündem

“Devletimiz Tüm Kurumlarıyla 
Görevinin Başında, Zaman 
Mefhumu Gözetmeksizin 
Milletinin Hizmetinde”
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sos-
yal medya hesapları üzer�nden 
v�deolu b�r mesaj paylaştı. 

“Az�z vatandaşlarım, müs-
ter�h olunuz. Devlet�m�z tüm 
kurumlarıyla görev�n�n başın-
da, zaman me²umu gözet-
meks�z�n m�llet�n�n h�zme-
t�nde. Bu zorlu sürec� �nşallah 
hep b�rl�kte atlatacağız. Yeter 
k� kurallara, yönlend�rmelere 
uyalım ve mutlaka evler�m�z-
de kalmaya devam edel�m.” 
�fadeler�yle yayımlanan v�de-
olu mesajda Erdoğan, şunları 
kaydett�:

“Devlet�m�z bütün kurum 
ve kuruluşlarıyla görev�n�n 
başındadır. Az�z m�llet�m müs-
ter�h olsun. Özell�kle Sağlık 
Bakanlığımız tüm personel�yle 
doktorlarıyla hemş�reler�y-
le sağlık memurlarıyla artık 
zaman me²umu kullanmadan 
çalışmaktadır. Bundan dolayı 
şahsım, a�lem ve m�llet�m adı-
na bütün sağlık personel�m�z� 
hak�katen alkışlarımızla tebr�k 
ed�yoruz, kutluyoruz. Ve bu 
sürec� onlarla beraber atlataca-
ğımıza da �nanıyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
vatandaşlardan hükümet 
yetk�l�ler�n�n yönlend�rmele-
r�n� d�kkatle tak�p ed�p, etme-
yenler� uyarmaları r�casında 
bulunarak, “Özell�kle 65 yaş 

üstü ve kron�k hastalıklara 
sah�p olanların kes�nl�kle 
sokağa çıkmamalarıdır. Eğer 
bu tür sokağa çıkanlar varsa 
tekrar ed�yorum; onları uyar-
malısınız. Bunları rastgele 
söylem�yoruz. Bunları şu anda 
bu �ş�n en çok sorumlusu ve 
d�kkatle bu �ş� tak�p edenler� 
olarak, doktorlarımızdan ve 
b�l�m kurulu üyeler�m�zden 
almış olduğumuz tavs�yelerle 
söylüyoruz ve b�l�m kurulu 
üyeler�m�z şu anda bunları 
adım adım tak�p etmekted�r-
ler.” �fadeler�n� kullandı. 

“D�kkat ed�l�rse az sayıda 
da olsa şu an �t�barıyla ölen-
ler�m�ze baktığımız zaman 
bunların heps�n�n de �şte bu 
yaş gruplarında olduğunu 
gördüğümüz zaman demek 
k� yapılan uyarılar doğrudur, 
yer�nded�r.” d�yen Cumhur-
başkanı Erdoğan, konuşmasını 
şöyle tamamladı:

“Sağlık ve huzur �ç�nde 
ülkem�z� yarınlara taşıyaca-
ğız. Olumsuzluk kampanyası 
meydana get�rmek �steyenlere 
�nanmayınız. B�r defa devlet 
olarak b�z bunların heps�n�n 
tedb�rler�n� aldık. Alışver�şle-
r�n�zde kes�nl�kle h�çb�r ürün 
yok satmamaktadır. Gerek 
sağlık noktasında gerekse 
sağlık dışındak� bütün ürünler 
el�m�zde mevcuttur. H�çb�r 
zaman bu noktada çeş�tl� Batı 
ülkeler�ndek� raflara bakıp da 
aldanmayın. Heps�n� b�z aşmış 
vaz�yettey�z. İmkanlarımız 
el�m�zde mevcuttur. Gerek 
sağlıkta gerekse d�ğer noktada 
ve bu �nançla, kararlılıkla da 
ben s�zlere sağ olun, var olun, 
Allah’a emanet olun d�yorum.”

“Özell�kle 65 yaş üstü 

ve kron�k hastalıklara 

sah�p olanların kes�nl�kle 

sokağa çıkmamalarıdır. 

Eğer bu tür sokağa 

çıkanlar varsa tekrar 

ed�yorum; onları 

uyarmalısınız. ” 
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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan
Koronavirüsle Mücadelede
Yeni Tedbirleri Açıkladı
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Gündem

“Türkiye, Hastalığın İlk Ortaya 
Çıktığı Günden Beri Gelişmeleri 
Yakından Takip Eden, Tedbirleri 
Vakitlice Alan Ender Ülkelerden 
Biridir”
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Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayy�p Erdoğan, yen� t�p 
koronav�rüs (Cov�d-19) �le müca-
dele kapsamında alınan önlemler 
ve gel�nen aşamaların yer aldığı 
ulusa seslen�ş konuşmasında, 
Türk�ye’n�n çevredek� ülkeler 
başta olmak üzere tüm dünya �le 
yakın tar�hte eş�ne az rastlanan 
b�r tehd�tle karşı karşıya kaldı-
ğını ve bu tehd�d�n bulaşıcı b�r 
hastalık olduğunu bel�rtt�.

İlk defa Ç�n’de başlayan ve 
yen� koronav�rüs salgını olarak 
b�l�nen Cov�d-19 hastalığının ne-
redeyse tüm dünyayı etk�s� altına 
aldığını vurgulayan Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, şöyle konuştu:

“Türk�ye hastalığın �lk ortaya 
çıktığı günden ber� gel�şmeler� 
yakından tak�p eden, tedb�rler� 
vak�tl�ce alan ender ülkelerden 
b�r�d�r. Sağlık Bakanlığımız, 
henüz ocak ayı başında yan� 
henüz Ç�n’de b�le �lk ölüm vakası 
yaşanmamışken bünyes�nde kr�z 
merkez�n� kurmuş, hemen arka-
sından da b�l�m kurulunu oluş-
turmuştur. Ülkem�zde Cov�d-19 
�le �lg�l� f��l� tedb�rler 20 Ocak’tan 
�t�baren alınmaya başlanmıştır. 
Şubatın �lk günü Ç�n’�n Wuhan 
şehr�ndek� vatandaşlarımız 
ülkem�ze get�r�lerek karant�na al-
tına alınmış, 14 günün sonunda 
heps� de sağlıklı olarak evler�ne 
g�tm�şt�r.” 

Hastalığın �lk çıkış yer� olan 
Ç�n’den başlayarak, salgın 
düzey�ne ulaştığı ülkelerle uçak 
seferler�n�n hemen durduruldu-
ğunu anımsatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle devam ett�:

“Kara sınırlarımız kontrol 
altına alınmış, gerekt�ğ�nde 
kapatılmıştır. Yurt dışından ge-
len vatandaşlarımızın tamamı, 
sağlık kontrolünden geç�r�lm�ş, 
durumu şüphel� görülenler ka-
rant�naya alınmıştır. Ülkem�zde-
k� �lk Cov�d-19 hastası vatandaşı-
mız 10 Mart’ta tesp�t ed�lm�şt�r. 
Bunu �zleyen günlerde okulların 
tat�l ed�lmes�, yurt dışı görevle-
r�n ertelenmes�, �nsanların toplu 

olarak bulunduğu mekanların 
faal�yetler�ne ara ver�lmes�, 
etk�nl�kler�n ertelenmes� g�b� 
çok sayıda tedb�r� ser� b�r şek�lde 
hayata geç�rd�k.”

Değerlend�rme toplantısının 
ardından 100 m�lyar l�ralık b�r 
ekonom�k destek programını 
m�lletle paylaştıklarını �fade 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Bu çerçevede Mecl�s�m�z, gerek-
l� düzenlemeler� yaptı. Böylece 
�lave kaynak aktarmak suret�yle, 
İşs�zl�k Fonu’nu güçlend�rerek, 
çalışanlarımızın Kred� Garant� 
Fonu’nu güçlend�rerek esnaf ve 
sanatkarımızın yanında oldu-
ğumuzu gösterd�k. Ayrıca en 
düşük emekl� maaşını 1500 l�raya 
çıkarırken, Ramazan Bayramı 
�kram�yes�n�n ödenme tar�h�n� 
de n�san başına aldık. İst�hdamı 
korumak amacıyla kısa çalışma 
ödeneğ�n�n şartlarını kolay-
laştıran telaf� çalışma süres�n� 
azaltan, sosyal yardımları artıran 
düzenlemey� de hayata geç�rd�k. 
Hem hastalıkla mücadelede hem 
de bunun ekonom�k sonuçlarının 
telaf�s�yle �lg�l� �ht�yaç duyulan 
�lave tedb�rler� peyder pey �lan 
ett�k. Önümüzdek� süreçte de bu 
konuda gereken adımları atmayı 
sürdüreceğ�z.” değerlend�rme-
s�nde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
v�rüsün daha çok kron�k hastalı-
ğı olanlar �le yaşlılarda ölümcül 
sonuçlara neden olduğunu d�le 
get�rerek, “Hasta ve yaşlılarımıza 
v�rüs bulaşmasını önlemen�n tek 
yolu kend�m�ze gönüllü karan-
t�na uygulamak yan� mecbur 
kalmadıkça evden dışarıya 
çıkmamaktır. N�tek�m vefat eden 
hastalarımızın tamamında da 
Cov�d-19 yanında �lave rahatsız-
lıklar söz konusuydu. Özell�kle 
yaşlılarımızın hem kend�ler�n�n 
hem de d�ğer �nsanların sağlık-
ları �ç�n bu süreçte kes�nl�kle 
ve kes�nl�kle dışarıya çıkmadan 

“Hasta ve yaşlılarımıza 

v�rüs bulaşmasını 

önlemen�n tek yolu 

kend�m�ze gönüllü 

karant�na uygulamak 

yan� mecbur kalmadıkça 

evden dışarıya 

çıkmamaktır.”
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hayatlarını evler�nde sürdürme-
ler� şarttır. Yaşlı büyükler�m�zle 
�lg�l� hassas�yet�m�z�n sebeb� on-
ların d�ğerler�ne hastalık bulaştı-
rıyor olması değ�l, onlara hastalık 
bulaşmasının önüne geçmekt�r. 
Bunun �ç�n başımızın tacı olan 
yaşlılarımızı sevg�yle saygıyla 
�ht�mamla korumalıyız. Büyük-
ler�m�z� �nc�tecek en küçük b�r 
saygısızlığı dah� kabul edeme-
y�z.” �fades�n� kullandı.

Türk�ye’dek� sağlık h�zmet-
ler�n�n kapas�tes� ve kal�tes� 
konusunda h�ç k�msen�n şüphes� 
olmamasını �steyen Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “Türk�ye bu süre-
ce son 17 yılda dünyanın en güçlü 
ve yaygın genel sağlık s�gortasını 
hayata geç�rm�ş, dünyanın ne 
modern hastaneler�n� �nşa etm�ş 
b�r m�lyonu aşkın sağlık perso-
nel�yle en yüksek standartlarda 
h�zmet kal�tes�ne ulaşmış ülkes� 
olarak g�rm�şt�r. Bugün ülkem�z 
Sağlık Bakanlığı, ün�vers�teler ve 
özel sektördek� 165 b�n doktoru, 
205 b�n� hemş�re olmak üzere 
490 b�n d�ğer sınıflardak� sağlık 
personel� ve 360 b�n destek per-
sonel�yle dev b�r sağlık ordusuna 
sah�pt�r. İlave 32 b�n sağlık perso-
nel� alımıyla �lg�l� çalışmaları da 
başlattık. Ayrıca gel�şm�ş üret�m 
gücümüzle sağlık sektörünün 
�ht�yaç duyduğu pek çok malze-
mede kend� kend�m�ze yeterl�y�z. 
Geçm�şte bu tür kr�z dönemler�n-
de dünyadan yardım �steyen b�r 
ülke durumundaydık, bugün �se 
dünyanın 69 ülkes� Türk�ye’den 
yardım talep etm�ş, bunların 
17’s�ne de �mkanlar n�spet�nde 
gereken malzemeler gönder�l-
m�şt�r. Dostlarımızı bu sıkıntılı 
günler�nde yalnız bırakmamak 
�ç�n el�m�zden gelen çabayı gös-
ter�yoruz.” ded�.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her 
türlü senaryoya karşı hazırlığın 
yapıldığına vurgu yaparak, “İy� 
b�r �zolasyonla hastalığın yayılma 

hızını 2-3 hafta �ç�nde kırarak bu 
süreçten olab�ld�ğ�nce en kısa sü-
rede ve olab�lecek en az hasarla 
mutlaka çıkacağız. Aks� takd�rde 
çevrem�zde pek çok örneğ�n� 
gördüğümüz şek�lde daha ağır 
sonuçlarla ve buna bağlı olarak 
daha ağır tedb�rle karşılamamız 
kaçınılmazdır.” d�ye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yen� 
t�p koronav�rüs (Cov�d-19) �le 
mücadele kapsamında alınan ön-
lemler ve gel�nen aşamaların yer 
aldığı ulusa seslen�ş konuşmasın-
da, devlet�n tüm kurumlarının 
üzerler�ne düşen görevler� yap-
tığını, vatandaşlardan da destek 
ve anlayış bekled�kler�n� vurgula-
yarak, sağlık, güvenl�k ve sosyal 
yardım kurumları başta olmak 
üzere bu hastalığın yayılmasını 
önleyecek tüm b�r�mler�n tam b�r 
seferberl�k anlayışıyla çalışmala-
rını sürdürdüğünü söyled�. 

Beled�yeler�n gıda ve tem�zl�k 
malzemeler� tedar�k z�nc�r�nde 
çalışanların, ekonom�y� ayakta 
tutmak �ç�n üret�m ve h�zmet 
sektöründe faal�yetler�ne devam 
eden kuruluşların gayretler�n� 
takd�rle tak�p ett�kler�n� vurgu-
layan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle konuştu:

“Vatandaşlarımızdan tek r�ca-
mız, önümüzdek� kr�t�k günlerde 
hastalığın yayılma z�nc�r�n� kır-
mak �ç�n Sağlık Bakanlığımızdan, 
İç�şler� Bakanlığımızdan ve d�ğer 
�lg�l� kurumlarımızdan gelen 
�kazlara harf�yen uymalarıdır. 
Böylece hep b�rl�kte mümkün 
olan en kısa sürede normal haya-
tımıza dönme �mkanına kavuşa-
b�l�r�z. ‘Önce �nsan’ d�yen, böyle 
b�r yönet�m anlayışıyla hareket 
ett�ğ�m�z �ç�n her vatandaşımızın 
canı b�z�m �ç�n aynı derecede 
değerl�d�r. Bunun �ç�n ‘Evde kal 
Türk�ye’ d�yoruz. Bunun �ç�n 
sosyal mesafeye d�kkat ed�lmes�-
n� yan� d�ğer �nsanlarla aramızda 
hastalık bulaşmasına �mkan 
tanımayacak mesafe bırakılma-
sına özen göster�lmes�n� �st�yo-
ruz. Bunun �ç�n tem�zl�ğe önem 
ver�lmes�n� özell�kle dış temasla-
rın ardından eller�m�z�n mutlaka 
yıkanmasını, kolonya �le dezen-
fekte ed�lmes�n� tavs�ye ed�yo-
ruz. Bunun �ç�n yaşlılarımıza ayrı 
b�r �ht�mam göster�yoruz. Bunun 
�ç�n vatandaşlarımızdan destek, 
sabır ve anlayış bekl�yoruz.” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke 
ve m�llet olarak bugüne kadar 
karşılaşılan her türlü sıkıntının 
ve uğranılan her türlü saldırının 
üstes�nden b�rl�k, beraberl�k ve 
kardeşl�ğe daha sıkı sarılarak 
gel�nd�ğ�n� d�le get�rerek, şöyle 
konuştu:

“Bu koronav�rüs tehd�d�n� de 
aynı şekl�de yeneceğ�z. Velev 
k� gözle görülmeyen b�r v�rüs 
olsun, h�çb�r düşman m�llet�m�-
z�n b�rl�ğ�nden, beraberl�ğ�nden, 
d�rayet�nden, gücünden daha üs-
tün değ�ld�r. Bugünler Hab�llerle 
Kab�ller�n ayrıştığı, hasb�lerle he-
sab�ler�n kend�n� bell� ett�ğ�, ben-
c�llerle d�ğerkamların arasındak� 
farkın ortaya çıktığı günlerd�r. 
B�z tüm hasletler�n hayırlı olanını 
terc�h edeceğ� özell�kle bu konu-
da m�llet�m�ze güven�yoruz. Her 

Gündem

“Ülkem�z Sağlık 

Bakanlığı, ün�vers�teler 

ve özel sektördek� 165 

b�n doktoru, 205 b�n� 

hemş�re olmak üzere 

490 b�n d�ğer sınıflardak� 

sağlık personel� ve 360 

b�n destek personel�yle 

dev b�r sağlık ordusuna 

sah�pt�r.”
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meselem�zde olduğu g�b� Rabb�-
m�z�n yardımının bu sıkıntımız-
da da yanımızda olacağından 
şüphe duymuyoruz. Rabb�m�z�n 
‘S�z�n hayır b�ld�kler�n�z de şer, 
şer b�ld�kler�n�zde hayır olab�l�r.’ 
emr� �lah�s�n�n h�kmet�ne b�r kez 
daha muhatap olacağımıza tüm 
kalb�m�zle �nanıyoruz.

Dünya bu salgın hastalığın 

ardından h�ç b�r şey�n esk�s� g�b� 
olmayacağı yepyen� b�r küresel, 
s�yas�, ekonom�k, sosyal s�stem�n 
�nşa ed�leceğ� b�r döneme doğru 
g�tmekted�r. Türk�ye olarak bu 
yen� döneme çok büyük avantaj-
larla ve güçlü b�r altyapıyla g�r�-
yoruz. Önümüzdek� 2023 hedef-
ler�m�ze umduğumuzdan daha 
kısa sürede ulaşab�leceğ�m�z b�r 

fırsat duruyor. Aydınlık yarınlar 
b�z� bekl�yor. Yeter k� �kazlara 
r�ayet edel�m, sabırlı olalım, 
d�kkatl� olalım, d�kkat� elden 
bırakmayalım, kend�m�z�n ve 
çevrem�z�n tem�zl�ğ�ne �ht�mam 
gösterel�m. Tedb�r b�zden, müca-
dele b�zden, ferasetl� davranmak 
b�zden, takd�r Allah’tandır. Kalın 
sağlıcakla.”
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Gündem

“Sosyal Hareketliliği Ne Kadar 
Azaltır, Sosyal Mesafeyi Ne Kadar 
Uzatırsak, Hastalığın Yayılma 
Hızını O Derece Çabuk Kırarız”
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Genel Başkanımız ve Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayy�p 
Erdoğan, Tarabya’dak� Huber 
Köşkü’nde, v�deo konferans 
yöntem�yle AK Part� İl Başkanla-
rı �le toplantı yaptı.

Toplantının açılışında konu-
şan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
yen� t�p koronav�rüs (Cov�d-19) 
neden�yle hayatını kaybeden 
vatandaşlara Allah’tan rahmet, 
yakınlarına sabır d�led�, tedav�s� 
süren vatandaşlara da ac�l ş�fa-
lar temenn�s�nde bulundu.

Bu süreçte en büyük avanta-
jın, sah�p olunan güçlü sağlık 

altyapısı �le hastalıkla mücade-
len�n erken başlatılması oldu-
ğunu bel�rten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Ç�n’�n ardından pek 
çok ülkede görülen c�dd� hasta 
ve ölüm oranlarının salgına 
karşı mücadelede zorlanıldığına 
�şaret ett�ğ�n� söyled�.

Türk�ye’y� böyle b�r duruma 
düşürmemek �ç�n eller�nden 
gelen� yaptıklarını anlatan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, sözler�ne 
şöyle devam ett�:

“Gerek şahsım gerek �lg�l� 
bakanlarımız gel�şmeler�, alınan 
tedb�rler�, m�llet�m�zden bek-
lent�ler�m�z� kamuoyuyla payla-
şıyor. Kurumlarımız uygulama-
ları sıkı b�r şek�lde tak�p ed�yor. 
İhmaller ve �hlaller karşısında 
gereğ�n� yapıyor. Amacımız ül-
kem�z�n bu sıkıntılı dönem� en 
kısa sürede, en az kayıpla ger�de 
bırakmasını tem�n etmekt�r. 
Teşk�latlarımızdan bu kapsam-
da alınan tedb�rler�n, çevrele-
r�nde uygulanmasını yakından 
�zlemeler�n� bekl�yorum. Tesp�t 
ed�len aksaklıklar ve eks�kl�kler 
derhal yetk�l� merc�lere b�ld�r�-
lerek, önlem alınması sağlan-
malıdır. Vatandaşlarımızı da 
kend�ler�n�n, evlatlarının ve a�le 
büyükler�n�n sağlığı �ç�n kural-
lara uymaya davet etmel�y�z.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
tedb�rlere r�ayet etme konusun-
da AK Part� teşk�latlarının ve 
AK Part�’ye gönül verm�ş tüm 
vatandaşların, örnek ve öncü 
olması gerekt�ğ�n� d�le get�rd�.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözler�n� şöyle sürdürdü:

“Sosyal hareketl�l�ğ� ne 
kadar azaltır, sosyal mesafey� 
ne kadar uzatırsak, hastalığın 
yayılma hızını o derece çabuk 
kırarız. Bunun �ç�n m�llet�m�z-
den şu sıkıntılı günler geçene 
kadar, mümkün olduğu kadar 
evler�nden çıkmamalarını r�ca 
ed�yorum. B�l�m �nsanlarımızın 
tavs�ye ett�ğ�, yönet�m olarak 

b�z�m de hayata geç�rd�ğ�m�z 
tedb�rlere r�ayet� en üst düzeye 
çıkarmalıyız. Her b�r vatandaşı-
mız, kend�n� gönüllü karant�na-
da tutarsa, daha �ler� tedb�rlere 
gerek kalmaz. Evde kalma, 
sosyal mesafey� koruma, tem�z-
l�k g�b� hususlara d�kkat ed�lmez 
ve salgın yaygınlaşırsa çok daha 
sıkı tedb�rler kaçınılmaz hale 
gel�r.” 

Ş�md�l�k şeh�rler arası ulaşı-
mı kısmen sınırlandırdıklarını 
hatırlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, �ht�yaç hal�nde şeh�r 
�ç� ulaşımda da benzer yöntem-
ler� devreye sokab�lecekler�n� 
bel�rtt�.

Sağlık, gıda, tem�zl�k ve ben-
zer� temel h�zmetler�n kes�nt�s�z 
şek�lde yürümes�n� sağladık-
larını aktaran Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, eğ�t�m� �nternet ve 
telev�zyon yolu �le uzaktan yü-
rütmeye çalıştıklarını �fade ett�.

Kamuda ve özel sektörde 
mümkün olduğu kadar evden 
çalışma s�stem�ne geçt�kler�n� 
anlatan Cumhurbaşkanı Er-
doğan, üret�m�n ve �hracatın 
devam etmes� konusunda da ka-
rarlı olduklarını, alınan tedb�r-
lerden etk�lenen tüm kes�mlere 

“Amacımız ülkem�z�n 

bu sıkıntılı dönem� en 

kısa sürede, en az kayıpla 

ger�de bırakmasını 

tem�n etmekt�r. 

Teşk�latlarımızdan 

bu kapsamda alınan 

tedb�rler�n, çevreler�nde 

uygulanmasını 

yakından �zlemeler�n� 

bekl�yorum.”
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yönel�k çok c�dd� destek ve 
erteleme paketler� açıkladıkları-
nı anımsattı.

Ayrıca “B�z B�ze Yeter�z 
Türk�yem” sloganıyla b�r yar-
dım kampanyası başlattıklarını 
bel�rten Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Bu kampanyada toplanan 
paralar, Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakıflarımız 

aracılığıyla gerçek �ht�yaç sah�p-
ler� tesp�t ed�lerek dağıtılacak-
tır. Teşk�latlarımızın tamamını 
bu kampanyaya katılmaya davet 
ed�yorum.” ded�.

Esasen bu tür kampanyalar-
dan toplanan meblağların dev-
let olarak verd�kler� destekler�n 
yanında çok küçük b�r tutarı 
�fade ett�ğ�n� bel�rten Cumhur-
başkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

“Burada özell�kle b�r konunun 
üzer�nde durmak �st�yorum. 
Devlet �ç�nde devlet olmanın 
anlamı yoktur. Bu bakımdan 
da şu anda bütün bu kampan-
yalar, sadece devlet�m�z�n yan� 
Cumhurbaşkanlığı makamı-
nın açıklamış olduğu b�r�mler 
tarafından yürütülmekted�r ve 
bunların tak�b� İç�şler� Bakan-
lığı, val�l�kler�m�z ve bunun 

yanında da y�ne aynı şek�lde 
A�le, Çalışma ve Sosyal H�z-
metler Bakanlığımız vasıtasıyla 
yürütülmekted�r.

Burada b�rçok beled�yem�z 
val�l�kler�m�z�n �zn� olmaksı-
zın bu tür kampanyalar açacak 
olursa �şte o zaman bu devlet 
�ç�nde devlet olma mantığıdır 
k� burada gücü dağıtmış oluruz. 
Buna da k�msen�n hakkı yok ve 
yasalar da zaten buna müsaade 
etm�yor.”

Başta İstanbul olmak üzere 
şu anda şeh�r hastaneler�n�n 
açılışlarının süratlend�ğ�n� be-
l�rten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
29 N�san’da İk�tell�’dek� şeh�r 
hastanes�n� açacaklarını, mayıs 
ayının sonunda da onun d�ğer 
etaplarını devreye sokacaklarını 
söyled�.

Gündem

“Her b�r vatandaşımız, 

kend�n� gönüllü 

karant�nada tutarsa, 

daha �ler� tedb�rlere 

gerek kalmaz. ”
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
m�llete, kurallara r�ayet edeceğ� 
ve �kazlara harf�yen uyacakla-
rı konusunda güvend�kler�n� 
anlatarak, “Sokakları olab�ld�ğ� 
kadar boşaltıp zorunlu olmadık-
ça ev�m�zden çıkmayarak, �ma-
nın alametler�nden saydığımız 
tem�zl�ğe d�kkat ederek �nşallah 
bu mus�bet�n üstes�nden gele-
ceğ�z.” �fadeler�n� kullandı.

Bu sıkıntılı dönemde fedakar-
ca görev yapan sağlık personel�, 
güvenl�k güçler�, gıda ve tem�z-
l�k üret�m� �le tedar�k z�nc�rle-
r�nde görev yapanlara teşekkür 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Özell�kle de maske üret�-
m�nde okullarımızdan M�ll� 
Savunma Bakanlığımıza kadar 
sektörün �ç�nde yer alan ku-
rumlarımıza kadar gerek N95 
gerek d�ğer maske üret�m�nde 
yoğun b�r çalışmanın �çer�s�n-
dey�z. Hem ülkem�zde hem 
de b�rçok dost ülkeler�n talep-
ler�ne de bu arada yardımcı 
olmaya çalışıyoruz. Bununla 
kalmıyoruz tulum üret�m�nde, 
eld�ven üret�m�nde yoğun b�r 
çalışmanın �çer�s�ndey�z. Bu 
konuda da y�ne sektörün �ç�nde 
olanları tebr�k ed�yorum.

Aynı şek�lde sınırlarımız 
�ç�nde ve ötes�nde ülkem�z� 
hedef alan ha�n saldırılara karşı 
vatan savunması yapan tüm 
kahramanlarımıza da şükran-
larımızı �fade ed�yorum. Gerek 
Irak’ın kuzey�nde gerek Ba-
rış Pınarı Harekatı’nda gerek 
İdl�b’de gerek L�bya’da şu anda 

kahramanlarımızın verd�ğ� mü-
cadele her türlü takd�r�n üzer�n-
ded�r. Şeh�tler�m�ze Allah’tan 
rahmet d�l�yorum. Gaz�ler�m�ze 
ş�falar d�l�yorum. Devlet ve 
m�llet olarak tar�he altın harfler-
le yazılan bu fedakarlıkları asla 
unutmayacağız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu 

“Özell�kle de 

maske üret�m�nde 

okullarımızdan M�ll� 

Savunma Bakanlığımıza 

kadar sektörün �ç�nde 

yer alan kurumlarımıza 

kadar gerek N95 gerek 

d�ğer maske üret�m�nde 

yoğun b�r çalışmanın 

�çer�s�ndey�z.”

Nisan ___ Türkiye Bülteni ___ 27



anda 81 v�layet�n �l başkanları 
�le Gen�şlet�lm�ş İl Başkanları 
Toplantısını yaptıklarını hatırla-
tarak, şunları kaydett�:

“S�zler de bugün aldığınız bu 
tal�matlar çerçeves�nde �ller�n�z-
de tüm �lçeler�n�z� hareketlen-
d�rmek suret�yle bunu her �lçede 
yaygınlaştırırsanız �nanıyorum 
k� b�zler en az hasarla bu sürec� 
atlatmış oluruz. Dünya artık h�ç-
b�r şey�n esk�s� g�b� olmayacağı 

b�r döneme doğru g�d�yor. Bu 
yen� döneme geçt�ğ�m�z 17 yılda 
ülkem�ze kazandırdığımız h�z-
metler sayes�nde, n�tel�kl� �nsan 
ve üret�m gücümüzle, altyapı-
mızla, tecrübem�zle oldukça 
hazırlıklı g�r�yoruz. Büyük ve 
güçlü Türk�ye’n�n �nşasını �nşal-
lah hep b�rl�kte tamamlayacağız. 
Hükümetler�m�z dönem�nde 
ülkem�ze çağ atlatan AK Part�, 
yen� dönemde de lokomot�fl�k 

görev�n� sürdürecekt�r. Part�-
m�z�n geçm�ş�n ve bugünün 
değ�l, aynı zamanda geleceğ�n 
de part�s� olduğunu göstermek 
�ç�n önümüzde eşs�z b�r fırsat 
duruyor. Bunun �ç�n yapmamız 
gereken tek şey, m�llet�m�zle 
aramızdak� gönül bağını güçlen-
d�rmekt�r.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 
v�layet�n tamamında AK Part� 
olarak ulaşmadıkları ve gönlünü 
kazanmadıkları tek b�r vatandaş 
kalmayana kadar kend�ler�ne 
durmanın, d�nlenmen�n haram 
olduğunu �fade ett�. 

İl başkanlarının, kend� şeh�rle-
r�nde bu hedef� gerçekleşt�rmek 
�ç�n yürüttükler� mücadelen�n 
serdarları olduğunu bel�rten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözle-
r�n� şöyle sürdürdü:

“İl başkanı ne kadar �y� çalışır 
ne kadar gayretl� ve becer�kl� 
olursa teşk�latlar da o dere-
ce şevkle bu hedeflere sarılır. 
Bunun �ç�n s�zlere çok büyük 
görevler düşüyor. İnşallah 7. 
olağan sürec�m�z�, kongre sürec� 
olarak söylüyorum, bu doğrul-
tuda kend�m�z� ve enerj�m�z� 
yen�lemen�n, m�llet�m�zle daha 
sıkı bağlar kurmanın ves�les� 
hal�ne dönüştüreceğ�z. Cov�d-19 
hastalığı sebeb�yle ara verd�ğ�-
m�z �lçe kongreler�m�ze tehd�t 
ortadan kalkar kalmaz yen�den 

Gündem

“Tek tek kend�m�z�n 

değ�l, topyekun 

part�m�z�n gücü 

n�spet�nde davamıza 

ve ülkem�ze h�zmet 

�mkanına sah�p 

olduğumuzu asla 

unutmayacağız.”
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başlayacağız. Kongre sürec�m�z� 
yet�şt�reb�l�rsek bel�rled�ğ�m�z 
takv�m dah�l�nde yürütür, yet�ş-
meyecek olursa b�raz öteleye-
b�l�r�z. Gel�şmelere göre bunun 
kararını b�rl�kte ver�r�z. Öneml� 
olan �l teşk�latlarımızın, �lçeler�, 
varsa beldeler�, mahalle ve köy 
tems�lc�ler�, sandık müşah�tler�, 
tüm üyeler�yle b�rl�kte, tüm kad-
royla ve en yüksek mot�vasyonla 
çalışmaya devam etmes�d�r.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK 
Part�’n�n hükümete geld�ğ� gün-
den ber�, “İnsanı yaşat k� devlet 
yaşasın” ş�arıyla hareket ett�ğ�n�, 
bu �faden�n ne kadar öneml� 

olduğunun bu kr�zde b�r kez 
daha görüldüğünü söyled�.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Aynı anlayışı part�m�ze de 
uyarlayab�l�r�z. Tek tek kend�m�-
z�n değ�l, topyekun part�m�z�n 
gücü n�spet�nde davamıza ve 
ülkem�ze h�zmet �mkanına sah�p 
olduğumuzu asla unutmayaca-
ğız. Hz. Mevlana’nın ‘B�r mum 
d�ğer�n� tutuşturmakla ışığından 
h�çb�r şey kaybetmez’ sözüne 
uygun şek�lde b�rb�r�m�ze hep 
destek olacağız. İnşallah ülke-
m�z� güzel günler bekl�yor. Bu 
sürec� atlatacağız ve bunu ba-
şaracağız, b�rl�kte başaracağız. 

İnşallah m�llet�m�z bu dönem� 
en az kayıp ve hasarla atlatacak-
tır.” ded�.

“Türk�ye’n�n önünün aydın-
lık olduğuna tüm kalb�m�zle 
�nanıyoruz.” �fades�n� kullanan 
Erdoğan, bunun �ç�n hep b�rl�kte 
daha çok çalışarak mücadele 
verecekler�n� sözler�ne ekled�.

“Türk�ye’n�n önünün 

aydınlık olduğuna tüm 

kalb�m�zle �nanıyoruz.”
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Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayy�p Erdoğan, Cumhur-
başkanlığı Kab�ne Toplantısı’nın 
ardından “M�llete Seslen�ş” 
konuşması yaptı. 

Toplantıda, bakanlarla sağ-
lık önlemler�, gıda güvenl�ğ�, 
kamu güvenl�ğ� g�b� hususlarını 
etraflıca ele aldıklarını �fade 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
salgının �lk günler�nden �t�baren, 
Sağlık Bakanlığı bünyes�nde 
oluşturdukları B�l�m Kurulunun 
tavs�yeler� doğrultusunda, sağlık 
tedb�rler�n� eks�ks�z hayata geç�r-
d�kler�n� bel�rtt�. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ko-
nuşmasına şöyle devam ett�:

“Sağlık altyapımız gerek per-
sonel, gerek �laç ve malzeme, 
gerekse yoğun bakım yatağı 
açısından, hamdolsun, d�ğer 
ülkelere göre oldukça �y� durum-
dadır. Maskeden tanı k�t�ne ve 
bağışıklık s�stem�n� güçlend�r�c� 
k�m� �laçlara kadar hemen her 
�ht�yacımızı kend�m�z karşılaya-
b�l�yoruz. 

Şu ana kadar hastaneler�m�z 
�le d�ğer sağlık b�r�mler�m�ze, 24 
m�lyon cerrah� maske, 3 m�lyo-
nun üzer�nde N-95 maske, b�r 
m�lyonun üzer�nde koruyucu 
tulum, 181 b�n�n üzer�nde koru-
yucu gözlük dağıttık. Bu mal-
zemeler�n üret�mler�n� daha da 
artırma �mkanına sah�b�z.”

Mevcut hastaneler� güçlen-
d�rme yanında, yen� hastaneler� 

de süratle h�zmete açtıklarını 
aktaran Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Gerçekten çok modern b�r 
sağlık tes�s� olan, Şeh�r Hasta-
neler�m�z özell�kle bu evsaftak� 
standartlarda 600 yataklı Ok-
meydanı Hastanem�z bugün �t�-
bar�yle h�zmet vermeye başladı. 
Burayı daha önce eğ�t�m araştır-
ma hastanes� olarak planlamıştık 
fakat öyle b�r evsafa sah�p oldu 
k� b�z burayı süratle şeh�r has-
tanes�ne dönüştürel�m. Bugün 
şeh�r hastanes� olarak açılışı 
yapıldı.” ded�.

Y�ne Şeh�r Hastanes� statüsün-
dek� 1.150 yatak kapas�tel� Kartal 
Hastanes�’n� de b�r süre önce 
h�zmete sunduklarını hatırlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İk�tell� 
Şeh�r Hastanes�’n� �se, 520’s� yo-
ğun bakım olmak üzere 2 b�n 682 
yatak kapas�tes�yle mayıs ayında 
h�zmete açmayı planladıklarını 
aktardı.

Türk�ye’n�n en modern has-
taneler�nden b�r� olacak 1.000 

yataklı Göztepe Şeh�r Hastane-
s�’n�n �nşasında da sona yaklaş-
tıklarını, onu da eylül ayında 
h�zmete alacaklarını bel�rten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözle-
r�n� şöyle sürdürdü:

“Böylece Türk�ye, sağlık altya-
pısında zaten güçlü olan yer�n�, 
daha da sağlamlaştırmış olmak-
tadır. Cov�d-19 hastalığı sürec�n-
de tedb�rler�m�z�, hamdolsun, 
pek çok ülkeden daha erken 
aldık ve hayata geç�rd�k. Aşama 
aşama �lave tedb�rler� de yürür-
lüğe sokuyoruz. Gıda konusunda 
da herhang� b�r sıkıntımız yok. 
Ülkem�z, tüm temel gıda madde-
ler�n� kend�s� ürett�ğ� �ç�n, hem 
stoklarımız, hem de tedar�k z�n-
c�rler�m�z�n �şley�ş�, �ht�yacımızı 
karşılayacak düzeyded�r. 

Kamu güvenl�ğ� konusunda �se 
m�llet�m�z�n d�rayetl� tutumu ve 
emn�yet b�r�mler�m�z�n gayret-
ler� net�ces�nde, kayda değer b�r 
sıkıntı yaşamıyoruz. Bu ves�ley-
le, tüm sağlık görevl�ler�m�ze, 
güvenl�k güçler�m�ze, gıda ve 
�ht�yaç malzemeler�n�n halkı-
mıza ulaştırılmasını sağlayan 
esnafımıza, üret�m� devam ett�-
ren sanay�c�m�ze ve �şç�ler�m�ze 
şükranlarımı sunuyorum.” 

Türk�ye’n�n, Avrupa ve Amer�-
ka’ya kıyasla, bu hastalığın yayıl-
masının üstes�nden gelmeye en 
yakın ülkelerden b�r� olduğunu 
bel�rten Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, vatandaşların, her geçen 

Gündem

“Milli Dayanışma Kampanyası’nı 
Şahsım Olarak, 7 Aylık Maaşımı 
Bağışlayarak Açıyorum”

“Sağlık altyapımız 

gerek personel, gerek 

�laç ve malzeme, gerekse 

yoğun bakım yatağı 

açısından, hamdolsun, 

d�ğer ülkelere göre 

oldukça �y� durumdadır.”
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gün daha b�l�nçl� b�r şek�lde 
tedb�rlere uyduğunu gördükler�-
n� söyled�.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sal-
gın sürec�nde en öneml� husus-
lardan b�r�n�n, sağlık s�stem�n� 
ayakta tutmak olduğunu �fade 
ederek, şöyle konuştu:

 “Sağlık kuruluşlarımızın per-
sonel ve araç-gereç �mkanlarını 
ne kadar yüksek oranda Cov�d-19 
hastalığı �le mücadeleye tahs�s 
edersek, salgınla o derece etk�l� 
şek�lde baş edeb�l�r�z. Ayrıca, bu 
tür durumlarda sağlık kuruluşla-
rı, salgın merkez� hal�ne dönüşe-
b�l�yor. Bunun �ç�n vatandaşla-
rımızın, gerçekten ac�l olmayan 
durumlar dışında hastaneye 
g�tmemeler�n� hassaten r�ca 
ed�yorum. Okullarda uzaktan 
eğ�t�me geçerek, kamuda ve özel 
sektörde evden çalışma yönte-
m�n� devreye alarak, yaşlıları-
mıza özel �ht�mam göstererek, 

sokaktak� hareketl�l�ğ� büyük 
ölçüde azalttık. İnsanların toplu 
olarak bulunduğu tüm mekanla-
rın faal�yetler�ne ara vermes� de, 
evde kalma çağrımızın hayata 
geçmes�ne öneml� katkı sağladı.” 

Günlük test sayısında 10 b�n� 
aştıklarını d�le get�ren Cumhur-
başkanı Erdoğan, şunları kay-
dett�:

“Tesp�t yapılan k�ş�, hastalık 
bel�rlenen vaka, vefat ve taburcu 
rakamlarımızı, şeffaf b�r şek�lde 
her gün m�llet�m�zle paylaşı-
yoruz. V�rüsün yayılmasını 
önlemek �ç�n her yola başvur-
makta kararlıyız. Hal�hazırda 
ülke genel�nde köy ve mahalle 
statüsündek� 41 yerleş�m b�r�m�-
m�z karant�na altındadır. Benzer 
örnekler�n yaygınlaşmasının 
önüne geçmen�n tek yolu, her 
b�r�m�z�n kend� karant�nasını 
kend� uygulamasıdır. Burada en 
öneml� hassas�yet�m�z, temel 

�ht�yaç maddeler�n�n arzında 
sürekl�l�ğ� sağlamak ve �hracatı 
desteklemek �ç�n üret�m�n kes�n-
t�s�z sürmes�n� tem�n etmekt�r.”

Türk�ye’n�n, her hal ve şart 
altında üret�me devam etmek, 
çarklarının dönmes�n� sağlamak 
zorunda olan b�r ülke olduğuna 
vurgu yapan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle devam ett�:

“Üret�m�n� sürdüren ş�rketler�n 
çalışanlarının sağlığını koruması 
�ç�n gereken tedb�rler� en sıkı 
şek�lde almalarını sağlayacağız. 
Kend�m�zle b�rl�kte dostlarımı-
zın da �ht�yaçlarını karşılamanın 
gayret� �ç�ndey�z. Bu çerçevede, 
�ç�nde bulundukları şu zor gün-
lerde pek çok ülkeye sağlık ve 
tem�zl�k malzemes� gönderd�k. 
Son olarak, salgından en olum-
suz etk�lenen ülkelerden b�r� 
olan İspanya’ya b�r uçak dolusu 
malzemey� Çarşamba günü �n-
şallah nakled�yoruz. Aynı şek�lde 
sıkıntılı b�r dönemden geçen 
İtalya’ya da y�ne aynı şek�lde 
bu �ht�yaçları karşılamak üze-
re, Kızılay aracılığıyla b�r gem� 
dolusu yardım malzemes�n� de 
ulaştırdık, ulaştırıyoruz. Üret�m�-
n� kend� yaptığımız malzemeler� 
gönderd�ğ�m�z başka ülkeler de 
var.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türk�ye ne kadar güçlü olursa, 
dostlarına da o derecede fazla 
yardım el� uzatab�leceğ�n� d�le 

“Sağlık 

kuruluşlarımızın 

personel ve araç-gereç 

�mkanlarını ne kadar 

yüksek oranda Cov�d-19 

hastalığı �le mücadeleye 

tahs�s edersek, salgınla o 

derece etk�l� şek�lde baş 

edeb�l�r�z. ”
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get�rerek, Türk�ye’dek� tüm kal-
kınma ajanslarının, bu hastalıkla 
mücadele �ç�n yapacakları yen�-
l�kç� çalışmalara destek verecek-
ler�n� söyled�.

Sağlık ve güvenl�k �ç�n gereken 
her türlü tedb�r� alarak, bu doğ-
rultuda yola devam edecekler�n� 
bel�rten Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Solunum c�hazlarını üret-
me noktasında yoğun çalışmayı 
şu anda kurumlarımız devam et-
t�r�yor. Aynı noktada aşıda da bu 
tür çalışmaları devam ett�r�yoruz 
ve hedef�m�z yıl sonuna kadar 
c�dd� sonuçlara ulaşab�lmekt�r” 
d�ye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, �ş� 
olmayan, zorunluluğu bulun-
mayan vatandaşların gönüllü 
karant�na �le kend�ler�n� ne kadar 
evde tutarlarsa, hayatın normale 
dönme sürec�n�n de o kadar kı-
salacağını vurgulayarak, şunları 
söyled�:

“Tem�zl�k ve mesafe kuralla-
rına r�ayet ed�lmes�, hastalığın kı-
rılma z�nc�r�ne çok öneml� katkı 

yapacaktır. N�ce sıkıntıyı b�rl�kte 
göğüsled�ğ�m�z, n�ce mücadeley� 
b�rl�kte yürüttüğümüz m�llet�-
m�zle ele ele vererek, Rabb�m�z�n 
yardım ve �nayet�yle �nşallah bu 
mus�bet�n de üstes�nden gele-
ceğ�z. Yeter k� kurallara uyalım, 
tedb�r� elden bırakmayalım, 
başaracağımıza �nanalım. Pan�k 
yapmayalım ama tedb�r� asla el-
den bırakmayalım. H�çb�r v�rüs, 
b�z�m b�rl�ğ�m�zden, beraberl�ğ�-
m�zden, kardeşl�ğ�m�zden daha 
güçlü değ�ld�r. H�çb�r hastalık, 
önümüzdek� aydınlık yarınların 
önüne geçemez. H�çb�r tehd�t, 
b�z� hedefler�m�ze vazgeç�remez. 
Çünkü b�z Türk�ye’y�z. Çünkü b�z 
Türk M�llet�y�z.”

Meden�yet�m�z�n, kültürümü-
zün, yardımlaşma, dayanışma, 
paylaşma üzer�ne kurulu oldu-
ğunu bel�rten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, devlet olarak, açıkla-
nan ekonom�k ve sosyal destek 
paketler�yle, her kes�mden �nsa-
nın yanında olduğunu gösterd�k-
ler�n� ve göstermeye de devam 

ett�kler�n� kaydett�.
İst�hdamın sürmes�n� sağla-

mak amacıyla esnaf, sanatkar, 
küçük ve orta ölçekl� �şletmeler 
�le �hracatçılara pek çok ertele-
me ve destek düzenlenmes�n� 
hayata geç�rd�kler�n� vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 m�l-
yondan fazla verg� mükellef�n�n 
54 m�lyar l�rayı bulan muhta-
sar, KDV ve pr�m ödemeler�n� 
6 ay süreyle erteled�kler�n� d�le 
get�rd�.

Nak�t akışı bozulan KOBİ’ler ve 
d�ğer f�rmalara, mevcut kred�-
ler�n�n 6 aya kadarı ödemes�z 
olmak üzere, 12 aya kadar �lave 
süre tanınmasını da sağladıkla-
rını anımsatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle devam ett�:

“Sektör ayrımı gözetmeks�z�n 
tüm kurumsal ve t�car� f�rmalara 
�şletme sermayes� desteğ� �ç�n 6 
ayı ödemes�z 36 ay vadel� ve yıl-
lık yüzde 7,5 mal�yetl� kred� �m-
kanı get�rd�k. Esnaflarımızın hem 
N�san, Mayıs, Haz�ran ayı öde-
meler�n� fa�zs�z öteled�k, hem de 
yüzde 4,5 mal�yetl� 36 aya kadar 
vadel� b�r kred� paket�n� hayata 
geç�rd�k. Personel maaşlarını 
kamu bankalarından ödeyen 
f�rmalara, �st�hdamı azaltmama-
ları şartıyla, önümüzdek� 3 aylık 
personel g�der� kadar �lave l�k�t 
sağladık. Kred� Garant� Fonunun 
l�m�t�n� 50 b�n l�raya ve toplam 
kapas�tes�n� de 850 b�n kred� 
taleb�n� karşılayacak şek�lde 450 
m�lyar l�raya yükseltt�k. Rees-
kont kred�ler�n�n ger� ödeme-
ler�n� 90 gün daha uzatarak 50 
m�lyar l�ralık b�r kaynağı �hracat-
çılarımızın kullanımına sunduk. 
Sosyal yardım programlarımızda 
kayıtlı 2 m�lyon haneye b�ner 
l�ra nak�t yardımı yapıyoruz. 

Gündem

“V�rüsün yayılmasını 

önlemek �ç�n her yola 

başvurmakta kararlıyız.”

32 ___ Türkiye Bülteni ___ Nisan



Kısa çalışma ödeneğ�n� şartlarını 
kolaylaştırdık. En düşük emekl� 
maaşını 1.500 l�raya yükseltt�k. 
Emekl�ler�m�z�n bayram �kram�-
yes�n� öne çekt�k. Asgar� ücret 
desteğ�n� yaygınlaştırdık. Sosyal 
yardımlaşma ve dayanışma va-
kıflarımızın ödenekler�n� artır-
dık. Yükseköğren�m yurtlarında 
kalan öğrenc�lerden, Mart ayında 
yurtta kalmadıkları günler�n 
ücretler�n� �ade ed�yor, N�san, 
Mayıs ve Haz�ran ayları �ç�n de 
ücret almıyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğ-
renc�ler�n kred� ve burs ödeme-
ler�nde de herhang� b�r kes�nt� 
yapmadıklarını ve öğrenc�ler�n 
kred� ger� ödemeler�n�, N�san, 
Mayıs ve Haz�ran ayı �ç�n �lave b�r 
mal�yet yansıtılmadan erteleye-
b�leceğ�n� bel�rtt�.

Halen 41 �ldek� yükseköğren�m 
yurtlarıyla yurt dışından gelen 21 
b�n 500 vatandaşın 14 günlük ka-
rant�na kuralına göre m�saf�r ed�l-
d�ğ�n� söyleyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “İlk ve orta öğren�mdek� 
uzaktan öğren�m gören öğrenc�le-
r�m�ze 8 G�gabyte’a kadar ücrets�z 
�nternet �mkanı get�rd�k. Yaşadı-
ğımız dönem�n kahramanları olan 
sağlıkçılarımıza, 6 m�lyar l�ralık 
�lave b�r destekle performans 
ödemeler�n� en üst tavandan 
yapıyoruz. Y�ne sağlıkçılarımızın 
her b�r�ne, TÜRKSAT üzer�nden 
100’er G�gabyte ücrets�z �nternet 
kotası ver�yoruz.” d�ye konuştu.

Ç�ftç�lere destek olmak üzere 
2020 yılı tarımsal destekler�n�n 
yarıya yakınını bugüne kadar 
öded�kler�n� ve hububat ve sebze 
başta olmak üzere hemen tüm 
tarım ürünler�n�n üret�m�n-
de kend� kend�m�ze yeterl�l�k 
oranının yüzde 100’ün üzer�nde 
olduğunu d�le get�ren Cumhur-
başkanı Erdoğan, sözler�n� şöyle 
sürdürdü:

“Bu dönemde yoğun taleb� 
olan bakl�yat, makarna, tem�zl�k 
malzemes�, yağ g�b� ürünler�n 

üret�mler�nde 3 katına varan 
artışlar sağladık. Gerek�rse bu ka-
pas�teler� çok daha fazla artırma 
�mkanına sah�b�z. Velhasıl aldı-
ğımız her tedb�rle, devlet�m�z�n 
vatandaşının yanında olduğunu 
gösterd�k. S�v�l toplum kuruluş-
larımızın da, �mkanları çerçeve-
s�nde �ht�yaç sah�pler�ne destek 
olmaya çalıştığını b�l�yoruz.

Bu konuda da devlet�n öncü-
lük etmes� gerekt�ğ�n� gördü-
ğümüz �ç�n ‘M�ll� Dayanışma 
Kampanyası’ başlatıyoruz. ‘B�z 
b�ze yeter�z Türk�yem’ d�yerek 
başlattığımız bu kampanya �ç�n, 
A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmet-
ler Bakanlığımız tarafından, şu 
anda b�lg�ler� ekranda gözüken 
b�r yardım hesabı açıldı. Ayrı-
ca, y�ne ekranda gözüken kısa 
mesaj numaraları üzer�nden de 
bağış yapılab�lecek. Amacımız, 
yevm�ye �le geç�m�n� sürdüren 
kes�mler başta olmak üzere, alı-
nan tedb�rlerden dolayı mağdur 
olan dar gel�rl� vatandaşlarımıza 
�lave destek sağlamaktır.”

Her �lde ve �lçede bulunan 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanış-
ma Vakıfları aracılığıyla �ht�yaç 
sah�b� vatandaşların bel�rlenerek 

yardımların kend�ler�ne sunu-
lacağını �fade eden Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Gerek�rse 
muhtarlıklarımızı da devreye 
alarak, kampanyada toplanan 
paraların en doğru şek�lde yer�ne 
ulaşmasını tem�n edeceğ�z. Kam-
panyayı, şahsım olarak, 7 aylık 
maaşımı bağışlayarak açıyorum. 
B�raz öncek� toplantımızda 
bakan arkadaşlarımızdan k�m� 
üçer k�m� altışar aylık maaşlarını 
kampanyaya bağışlama kararı 
aldı. Tab�� bazı bakanlarımız çok 
daha yüksek bağış rakamları da 
�fade ett�ler.” d�ye konuştu.

“Toplamda bakanlarımız ve 
kab�neye eşl�k eden arkadaşla-
rımız 5 m�lyon 200 b�n l�ralık 
b�r bağışta bulunmuş oldular. 
Mecl�s’tek� tüm m�lletvek�ller�-
m�z�, AK Part� başta olmak üzere 
tüm part�ler�m�z�n teşk�latlarını, 
tüm beled�ye başkanlarımızı, 
bürokratlarımızı kampanya-
ya katılmaya davet ed�yoruz.” 
d�yen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bu süreç �çer�s�nde en büyük 
katkıyı da �ş adamlarımızdan, 
hayırseverler�m�zden bekl�yo-
ruz. Zekatlarını Ramazan ayında 
dağıtmayı düşünen vatandaşları-
mız da Ramazan ayını beklemeye 
gerek yok, bu kampanyaya ş�m-
d�den katılarak hayır yarışında 
yerler�n� alab�l�rler. Kampanya-
mıza yapılan yardımların ş�md�-
den Hak katında kabul olmasını 
d�l�yorum. Bugün �t�bar�yle bu 
kampanya �ç�n 11 m�lyon dolar 
hayırseverler�m�zden gelen des-
tek var. Bunu da özell�kle b�ld�-
r�yorum ve kend�ler�ne teşekkür 
ed�yorum. İnşallah yaşadığımız 
sıkıntılı günler� ger�de bıraktığı-
mızda, hatırlayacağımız en güzel 
şeylerden b�r� de, �şte bu b�rl�k, 
beraberl�k, kardeşl�k, dayanışma 
fotoğrafımız olacaktır. Rabb’�m 
yar ve yardımcımız olsun. Hep�n�-
ze sevg�ler�m�, saygılarımı sunu-
yorum. Kalın sağlıcakla.”
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Gündem

C

RECEP TA

•  “Salgının �lk günler�nden 
�t�baren B�l�m Kurulumuzun 
tavs�yeler� doğrultusunda, sağ-
lık tedb�rler�n� eks�ks�z hayata 
geç�yoruz.”

•  “Sağlık altyapımız, gerek 
personel gerek �laç ve malzeme 
gerekse yoğun bakım yatağı 
açısından d�ğer ülkelere göre 
oldukça �y� durumdadır.”

•  “Mevcut hastaneler�m�z� 
güçlend�rme yanında, yen� has-
taneler�m�z� de süratle h�zmete 
açıyoruz.”

•  “Cov�d-19 hastalığı sürec�n-
de tedb�rler�m�z�, hamdolsun, 
pek çok ülkeden daha erken 
aldık ve hayata geç�rd�k.” 

•  “Aşama aşama �lave tedb�r-
ler� de yürürlüğe sokuyoruz. 
Gıda konusunda da herhang� b�r 
sıkıntımız yok.”

•  “Salgın sürec�nde en öneml� 
hususlardan b�r� sağlık s�stem�-
m�z� ayakta tutmaktır.”

•  “Sağlık kuruluşlarının per-
sonel ve araç-gereç �mkanlarını 
ne kadar yüksek oranda müca-
deleye tahs�s edersek, o derece 
etk�l� baş edeb�l�r�z”

•  “Vatandaşlarımızın, ger-
çekten ac�l olmayan durumlar 
dışında hastaneye g�tmemeler�-
n� hassaten r�ca ed�yorum.”

•  “Şeh�r �ç� ulaşımda da ben-
zer tedb�rler� devreye (sınırlan-
dırma) devreye sokuyoruz”

•  “V�rüsün yayılmasını önle-
mek �ç�n her yola başvurmakta 
kararlıyız.”

•  “Üret�m�n� sürdüren ş�r-
ketler�n çalışanlarının sağlığını 
koruması �ç�n gereken tedb�rler� 
en sıkı şek�lde almalarını sağla-
yacağız.”

•  “Benzer örnekler�n yaygın-
laşmasının önüne geçmen�n tek 
yolu, her b�r�m�z�n kend� karan-
t�nasını kend� uygulamasıdır.”

•  “Türk�ye, her hal ve şart 
altında üret�me devam etmek, 
çarklarının dönmes�n� sağlamak 
zorunda olan b�r ülked�r.”
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•  “H�çb�r v�rüs b�z�m b�rl�ğ�m�z-
den, beraberl�ğ�m�zden, kardeşl�-
ğ�m�zden daha güçlü değ�ld�r.”

•  “H�çb�r hastalık önümüzde-
k� aydınlık yarınların önüne ge-
çemez. H�çb�r tehd�t b�z� hedefl e-
r�m�ze vazgeç�remez. Çünkü b�z 
Türk�ye’y�z”

•  “Reeskont kred�ler�n�n ger� 
ödemeler�n� 90 gün daha uzata-
rak 50 m�lyar l�ralık b�r kaynağı 
�hracatçılarımızın kullanımına 
sunduk.”

•  “Kred� Garant� Fonunun 
l�m�t�n� 50 b�n l�raya ve kapas�-
tes�n� de 850 b�n kred� taleb�n� 
karşılayacak şek�lde 450 m�lyar 
l�raya yükseltt�k.”

•  “Sosyal yardım programları-
mızda kayıtlı  2 m�lyon haneye b�-
ner l�ra nak�t yardımı yapıyoruz.”

•  “Emekl�ler�m�z�n bayram 
�kram�yes�n� öne çekt�k. Asgar� 
ücret desteğ�n� yaygınlaştırdık.”

•  “Sağlıkçılarımıza, 6 m�lyar 
l�ralık �lave b�r destekle perfor-
mans ödemeler�n� en üst tavan-
dan yapıyoruz.”

•  “Devlet�n öncülük etmes� 
gerekt�ğ�n� gördüğümüz �ç�n 
M�ll� Dayanışma Kampanyası 
başlatıyoruz.”

•  “Amacımız alınan tedb�rler-
den dolayı mağdur olan dar gel�r-
l� vatandaşlarımıza �lave destek 
sağlamaktır.”

•  “Muhtarlıklarımızı da devre-
ye alarak, kampanyada toplanan 
paraların en doğru şek�lde yer�ne 
ulaşmasını tem�n edeceğ�z.”

•  “B�z B�ze Yeter�z Türk�yem” 
d�yerek başlatılan kampanya �ç�n 
A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmet-
ler Bakanlığınca yardım hesabı 
açıldığını b�ld�rd�.

•  “Bu süreç �ç�nde en büyük 
katkıyı da �ş adamlarımızdan, ha-
yırseverler�m�zden bekl�yoruz.”

•  “Kampanyayı, şahsım ola-
rak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak 
açıyorum.”

•  “Zekatlarını Ramazan ayın-
da dağıtmayı düşünen vatan-
daşlarımız da bu kampanyaya 
katılarak, hayır yarışında yerler�-
n� alab�l�rler.”
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Gündem

“Küresel Finansal Kriz 
Döneminde Yaptığımız Gibi Bir 
An Önce Harekete Geçmeli ve 
Küresel Güveni Tesis Etmek İçin 
Ortak Çaba Sarf Etmeliyiz”

G20 L�derler Olağanüstü 
Z�rves�, yen� t�p koronav�rüs 
(Cov�d-19) gündem�yle v�deo 
konferans yöntem�yle gerçek-
leşt�r�ld�.

Z�rveye Tarabya’dak� Huber 
Köşkü’nden �şt�rak eden Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, konuşma-
sında, koronav�rüs salgınının 
�nsan hayatını ve ekonom�k 
�st�krarı olumsuz etk�led�ğ�n�, 

son derece sancılı b�r dönem-
den geç�ld�ğ�n� d�le get�rd�.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
salgın neden�yle yaşanan can 
kayıplarından üzüntü duydu-
ğunu �fade ederek, fedakarca 
görev yapan tüm sağlık çalışan-
larına şükranlarını sundu.

Türk�ye’n�n en baştan �t�ba-
ren durumu yakından tak�p 
ett�ğ�n� ve gerekl� tedb�rler� 

süratle hayata geç�rd�ğ�n� bel�r-
ten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle devam ett�:

“Henüz �ş�n başındayken, 
Sağlık Bakanlığımız bünyes�n-
de b�r B�l�m Kurulu oluşturup 
burada alınan kararları hemen 
uygulamaya koyduk. Ekono-
m� yönet�m�m�z de esnaftan 
�hracatçıya kadar her kes�me 
yönel�k c�dd� destekler açıkladı. 
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Bunların yanı sıra koronav�rüse 
karşı tanı k�t� üret�m�yle aşı ve 
�laç gel�şt�rme çalışmalarımızı 
da devam ett�r�yoruz. Dost ve 
kardeş ülkeler� de bu sıkıntılı 
günler�nde yalnız bırakmamak 
�ç�n el�m�zden gelen çabayı 
göster�yoruz. Bu salgının hep�-
m�ze şu gerçeğ� tekrar hatırlat-
tığına �nanıyorum, d�nler�m�z, 
d�ller�m�z, ülkeler�m�z farklı da 
olsa hep�m�z�n kader� ortaktır. 
H�çb�r�m�z�n korumacı ve tek ta-
raflı pol�t�kalar uygulama lüksü 
yoktur. Serbest, açık ve kuralla-
ra dayalı b�r uluslararası t�caret 
s�stem� salgınla �lg�l� aldığımız 
önlemler�n etk�ler�n� azalt-
mada büyük rol oynayacaktır. 
Bu çerçevede alacağımız tüm 
ulusal tedb�rler�n Dünya T�caret 
Örgütü kurallarıyla uyumlu ve 
uluslararası �ş b�rl�ğ�n� teşv�k 
ed�c� olması öneml�d�r.” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
salgının kontrolü �le hastalığın 
teşh�s� ve tedav�s� konusundak� 
b�r�k�mler�n de paylaşılması ge-
rekt�ğ�n� �fade ederek, koronav�-
rüs salgınının G20’n�n �ş b�rl�ğ� 
ve uzlaşı ruhunun önem�n� b�r 
kez daha ortaya koyduğunu 
kaydett�.

Bu süreçte yönlend�r�c� olmak, 
sorumluluk almak ve küresel 
ölçekte �ş b�rl�ğ�n�n göster�lme-
s�n�n zorunlu olduğunu bel�rten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
konuştu:

“Küresel f�nansal kr�z� dö-
nem�nde yaptığımız g�b� b�r 
an önce harekete geçmel� ve 
küresel güven� tes�s etmek �ç�n 
ortak çaba sarf etmel�y�z. Mer-
kez bankaları arasındak� swap 
anlaşmalarının G20’n�n tüm 
üyeler�n� kapsayacak şek�lde 
gen�şlet�lmes� gerek�yor. Şayet 
küresel ekonom�de güven� artır-
mak �st�yorsak bunu b�r an önce 
hayata geç�rmel�y�z. Eğer her 
türlü tek taraflı adımlarla yola 
devam edersek küresel t�caret�n 

tamamını olumsuz etk�leyecek 
yen� b�r sürece g�rmem�z kaçı-
nılmazdır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sal-
gınla mücadelede b�rçok gel�ş-
m�ş ülken�n dah� çok c�dd� zor-
luklar yaşadığını �fade ederek, 
çatışmalardan ve savaşlardan 
etk�lenen ülkeler�n�n sağlık s�s-
temler�n�n �se tamamen çökmüş 
durumda olduğunu söyled�.

Sur�yel� mültec�ler başta 
olmak üzere zorla yer�nden ed�l-
m�ş k�ş�ler�n salgın karşısında 
en dezavantajlı kes�m� oluştur-
duğunu vurgulayan Cumhur-
başkanı Erdoğan, bu süreçte 
savaştan etk�lenen bölgelere ve 

r�sk altındak� topluluklara yö-
nel�k �nsan� yardım f�nansman 
kaynaklarının seferber ed�lmes� 
gerekt�ğ�n� d�le get�rd�.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 
bünyes�nde bu konuda b�r çalış-
ma grubu oluşturulab�leceğ�n� 
söyleyerek, şunları kaydett�:

“Bu arada ben de gel�şmekte 
olan ülkelere ve özell�kle Afr�-
ka’ya yardım ed�lmes� konusu-
nu önemsed�ğ�m� �fade etmek 
�st�yorum. Hep�m�z �ç�n tehd�t 
oluşturan bu v�rüsün aynı za-
manda b�zlere, �nsanlığın ortak 
b�r düşmanına karşı b�r araya 
gelme fırsatı verd�ğ�n� de bel�rt-
mek �st�yorum. Bu felaket karşı-
sında Türk�ye olarak her zaman 
olduğu g�b� dayanışma ve �ş 
b�rl�ğ� �çer�s�nde hareket etme-
ye hazırız. İnsanlığın tamamı 
rahat b�r nefes alıncaya kadar 
tüm ülkeler� ad�l b�r şek�lde bu 
küresel sağlık kr�z�yle mücade-
leye katılmaya davet ed�yorum. 
Z�rve sonuçlarının ülkeler�m�z 
ve dünyamız �ç�n hayırlı olma-
sını d�l�yorum. Suud� Arab�stan 
Krallığına da özell�kle teşekkür 
ed�yorum.”

“Bu salgının 

hep�m�ze şu gerçeğ� 

tekrar hatırlattığına 

�nanıyorum, d�nler�m�z, 

d�ller�m�z, ülkeler�m�z 

farklı da olsa hep�m�z�n 

kader� ortaktır.”
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Gündem

“Dünyada Sağlık Altyapısı En 
Güçlü Olan Ülkelerden Biriyiz”

Koronav�rüs salgınında, 
dünyada gel�nen noktanın artık 
olayın başlangıç günler�n� b�le 
unutturduğunu vurgulayan 
Koca, “Ç�n’de başlayan olay 
ş�md� bütün hayatı bel�rlem�ş 
durumda. H�çb�r�m�z, dün-
yanın neres�nde olursa olsun 
herhang� b�r �nsan, bu hastalık 
yokmuş g�b� yaşayamaz. 24 
saat �ç�nde b�le, yaşam tarzı 
rad�kal değ�ş�kl�kler göstereb�-
l�yor. Bu, esk� dünya değ�l. Bu, 

sürdüregeld�ğ�m�z hayat değ�l. 
Dünya �nsanının ekran başından 
�zled�ğ� haberler esk�ye benze-
m�yor.” d�ye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrett�n Koca, 
“Mücadelem�zde buluştuğumuz 
ortak payda, �nsanın sağlığı, �n-
sanın kuts�yet�d�r. Bakanlığımız 
baştan ber� v�rüsle mücadelen�n, 
ülkem�z�n seçk�n �nsan kayna-
ğının öncülüğünde yürütülme-
s� gerekt�ğ�ne �nandı. Bunun 
gerekler�n� uygulamaya koydu. 

Dünyada �lk c�dd� tedb�rler�n 
henüz başlanmadığı dönemde 
örneğ� olmayan yapılanmalara 
g�tt�k. Bunun �lk sonuçlarından 
b�r� B�l�m Kurulunun kurulma-
sıydı.” d�ye konuştu.

Koca, “Hasta sayısına göre 
kayıp oranlarımız sınırlı seyre-
d�yor. İlaç tedav�s�ne erkenden 
yoğun b�r şek�lde başlamanın 
sonuçlarını görüyoruz. Bu 
başarıları mümkün kılan, b�ze 
her hastamıza sah�p çıkma, 
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gerekt�ğ�nde evde gerekt�ğ�nde 
hastanede uygun şartlarda teda-
v�yle tak�b� gerçekleşt�me �mka-
nı sunan sağlık s�stem�m�zd�r. 
Sağlık s�stem�m�z�n gücü, hep�-
m�ze güven verecek düzeyded�r. 
Bakanlığımızın desteğ�yle halen 
farklı tedav� alternat�fler�n�n 
gel�şt�r�lmes� yönünde çalışma-
lar yürütülmekted�r. Kök hücre 
tedav�s�, �y�leşm�ş hastaların ka-
nından hazırlanan plazma teda-
v�s� g�b� yöntemler kamuoyunun 
gündem�nded�r. Bakanlık olarak 
bu çalışmalara öncülük ed�yoruz. 
Ancak ş�md�l�k araştırma aşama-
sında olan bu tedav�ler�n kes�n 
çözüm g�b� sunulması yanıltıcı 
sonuçlara yol açab�l�r.” ded�.

“Büyükler�m�z� uyarıyorum. 
Evden çıkmayın. A�leler�m�-
z� uyarıyorum, büyükler�m�z� 
r�skten koruyun” �fadeler�n� 
kullanan Koca, “Gençler�m�z� 
uyarıyorum, v�rüsü taşıyıp taşı-
madığınızı b�lemezs�n�z. Genç-
l�ğ�n�z, a�len�z�n, büyükler�n�z�n 
tal�hs�zl�ğ� olmasın.” ded�.

Bakan Koca, sözler�ne şöyle 
devam ett�:

“Karşımızda, sürekl� hareket 
hal�nde olan, �çer� sızacak boşluk 
arayan, koyduğumuz sınırlarda 
zayıf noktaları tehd�t eden b�r 
düşman var. İnsanlık buna �lk 
kez tanık oluyor. Dayanışma 

ş�md� �zolasyonla gerçekleş�yor. 
Araya mesafe koymak, b�z� güçlü 
kılıyor. Dünya, koronav�rüse 
karşı şu ana kadar ne başarı 
gösterm�şse, bunu �zolasyona 
borçludur. B�z de hastalığın ülke-
m�ze g�rmes�n� bu yolla öteled�k. 
Hastalık, Türk�ye’ye g�rd�ğ�nde, 
bu mücadelede asıl s�lahımızın 
�zolasyon olduğunu söyled�k. 

Temas, mesafe, �zolasyon… 
Bu üç kel�me hayat� önemde. 
Temas �ç�nde olmayacağız, araya 
mesafe koyacağız, kend�m�z� 
�zole edeceğ�z. Bütün dünyada 
b�l�m �nsanları hastalık üzer�nde 
çalışıyor. B�lg� sürekl� gel�ş�yor. 
İzolasyon konusu, her gün daha 
fazla önem kazanıyor.”

Mücadelen�n, temelde yayıl-
mayı önleme mücadeles� oldu-
ğuna �şaret eden Koca, “O halde, 
�laç, aşı çalışmalarını sürdüren 
b�l�m �nsanları b�ze en başta ne 
d�yor, tıp ne d�yor, ona bakma-
lıyız. Tıp şunu d�yor, temastan 
kaçın, araya mesafe koy, kend�-
n� �zole et. Eğer bu temel kural 
uygulanmazsa d�ğer tedb�rler 
b�z� koruyamaz. Tehd�t herkes 
�ç�n ortak, tehd�de karşı davranış 
ortak olmalıdır. Uyguladığınız 
tedb�r� başkasından talep etme 
hakkınız var. Yakınlarınızı, çev-
ren�z� uyarmak g�b� b�r sorum-
luluğunuz var. Şunu söylersen�z 
s�ze k�mse �t�raz edemeyecekt�r. 
Özgürlüğümüzü kısıtlayan b�r-
b�r�m�z değ�l�z. Özgürlüğümüzü 
r�sk kısıtlıyor.” değerlend�rme-
s�nde bulundu. 

Koca, �zolasyonun, mücadele-
n�n şahıs bazından ülke bazına 
gerekl� olan mücadele şartı oldu-
ğunu d�le get�rd�. Mücadelen�n 
temel�nde k�ş�ler�n olduğunu 
vurgulayan Koca, “ Hat�ce Hanım 
var, Al� Bey var, Murat amcamız, 
Gül teyzem�z var… L�se öğren-
c�m�zden akadem�syen�m�ze 
kadar, bütün �nsanımız var. 
Herhang� b�r�m�z�n tav�z�, hep�-
m�z� �lg�lend�recek c�dd� sonuçlar 

demekt�r.” ded�.
Tahammül ve d�rayet günler� 

olan bugünler�n geç�c� olduğuna 
�şaret eden Koca, “Bugün ödev�-
m�z� ne kadar �y� yaparsak yarın 
bununla o kadar övüneceğ�z. 
Başarırsak, bundan b�r an �ç�n 
b�le şüphe duymuyorum, b�rl�kte 
gurur duyacağız. B�r yönüyle bu 
b�r savaştır, halk sağlığı savaşıdır. 
Hedef�m�z bu savaştan en az can 
kaybıyla çıkmak, v�rüsü, müm-
kün olduğu kadar erken kont-
rol altına almaktır.” �fadeler�n� 
kullandı. 

Koca, sözler�ne şöyle devam 
ett�:

“V�rüsün bütün gücünün ne 
olduğunu s�ze söyleyey�m. Bunu 
b�l�yorsunuz ama tekrar söy-
leyey�m. V�rüsün bütün gücü 
yayılma fırsatıdır. Bu savaşta 
v�rüse bu gücü tanımayalım. 
S�zler� bu savaşın kahramanları 
olmaya davet ed�yorum. Bunu 
hayatınızı koruyarak, kend�n�z� 
�zole ederek yapacaksınız. Eğer 
bunu başaramazsak kayıplarımız 
artacak. Akşam, günün tablosu 
karşımıza çıktığında daha faz-
la üzüleceğ�z. Bu mücadelede 
stratej�m�z sab�t hayat olmalıdır. 
Yuvamız, gücümüzdür. Şeh�rler-
de haraketl�l�k ne kadar azalırsa 
o kadar hızlı gal�p gel�r�z.”

Koca, hastaneye yatmasına b�le 
gerek kalmadan hastalığı atlatan 
b�r k�ş�n�n v�rüsü bulaştırdığı 3 
k�ş�n�n hayatını kaybett�ğ�n� ve 
çevres�ndek� 12 k�ş�n�n de poz�t�f 
olduğunu da anlattı.

V�rüsün çok kolay bulaştığına 
ve başka hastalıklarda görül-
meyen hızla yayıldığına d�kkat� 
çeken Koca, “Daha önce bunu 
böyle b�lm�yorduk, ortalama 2,6-
2,7 k�ş�ye bulaştırır d�ye düşünü-
yorduk. Bu nedenle �zolasyonun 
ve harekets�zl�ğ�n son derece 
öneml� olduğunun altını ç�zmek 
�st�yorum. Bu v�rüsün, bütün 
dünyaya yayılımı 3 ayda oldu.” 
açıklamasında bulundu.

“H�çb�r�m�z, dünyanın 

neres�nde olursa olsun 

herhang� b�r �nsan, bu 

hastalık yokmuş g�b� 

yaşayamaz. 24 saat 

�ç�nde b�le, yaşam tarzı 

rad�kal değ�ş�kl�kler 

göstereb�l�yor. Bu, esk� 

dünya değ�l. ”
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• “Yerl� solunum c�ha-

zının ser� üret�m�ne 

başlıyoruz.”

• “e-Devlet üzer�nden 

başvuranlara şu ana 

kadar 3,5 m�lyon maske 

dağıtıldı”

• “Ç�n’den 50 b�n hızlı ta-

rama k�t� geld�, devreye 

g�rm�ş oldu.”

• “Yoğun bakım sürec�-

m�z, d�ğer ülkelere göre 

özell�kle son haftalarda 

g�derek düşmeye baş-

ladı.”

• “Ç�n B�l�m Kurulu �le 

görüştük. Türk�ye ola-

rak salgınla mücadele, 

tanı ve ön tedav� hu-

suslarında Ç�n’den daha 

�ler� durumda olduğu-

muzu tey�t ett�ler”

• “1 m�lyona kadar hızlı 

tarama k�tler�n� kul-

lanmak üzere bağlantı 

yaptık.”

• “Testler�n hızla yapıl-

masında, tanı konan 

hastaların �zole ed�l�p 

tedav� altına alınmasın-

da t�t�z davranıyoruz.”

Bakan Koca Koronavirüsle 
Mücadeledeki Yenilikleri
Anlattı
Sağlık Bakanı Fahrett�n Koca, Sağlık Bakanlığındak� 
B�l�m Kurulu Toplantısı ardından açıklama yaptı

KOCACA

Sağlık Bakanı
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• “Mücadelede çok c�dd� 

b�r deney�m kazandık. 

Sonuçları daha hızlı ön-

görüyoruz.”

• “(Koronav�rüs) H�çb�r 

k�tten, h�çb�r labora-

tuvar test�nden ücret 

almıyoruz, almayacağız, 

alanlara da �z�n verme-

yeceğ�z.”

• “Dünyayı etk�leyen 

bu salgında mümkün 

olduğu kadar az kayıp 

vermek �st�yoruz.”

• “Koronav�rüse karşı 

ortaya koyduğumuz 

dayanışmanın dünyada 

neredeyse örneğ� yok.”

• “Kadromuza 32 b�n per-

sonel dah�l ed�yoruz.”

• “Bu dönemde sağlık 

personel�n�n ek öde-

meler�n� �y�leşt�rme 

çabası �ç�ndey�z.”

• “Ün�vers�te hastaneler�-

m�ze, tüm hastaneler�-

m�ze bütün malzemeler 

sağlanmaktadır, sağlan-

maya devam ed�lecekt�r.”

• “Sağlık personel�m�z�n 

ek ödemeler�n�n 3 aylık 

zaman d�l�m�nde, tavan 

yüzde 100 oranında 

olacağını �fade etmek 

�st�yorum.”

• “Türk�ye’de üret�len 

maskeler Türk�ye’n�n �h-

t�yacı varken yurt dışına 

satılmayacaktır.”

• “Türk�ye sağduyulu 

pol�t�ka �zled�. Tedb�r-

ler� hak�m kılarsak, b�z 

başka b�r ülke olmaya-

cağız.”

• “(Koronav�rüse karşı aşı 

gel�şt�rme çalışmaları) 6 

ün�vers�te ve 1 merkeze 

çağrı yapıldı. Kısıtlama-

ya g�tmeden heps�ne 

destek sağlayacağız.”

• “En güven�l�r çözümün 

evde kalmak olduğunu 

unutmayalım.”

• “Ç�n’den olumlu so-

nuç veren �laç da geld�. 

Yoğun bakım şartlarında 

tedav�s� devam edenlere 

uygulanmaya başladı.”

• “Başta vakaların heps� 

yurt dışı ağırlıklıydı, 

artık yurt dışı temaslı, 

temaslının temaslısı 

olmaya başladı.”

• “Ün�vers�telerden Sağlık 

Bakanlığına geç�şe bu 

dönemde �z�n vermeye-

ceğ�z.”
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Türkiye, İtalya ve İspanya’ya  
Tıbbi Yardım Gönderdi

Gündem
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Türk�ye, yen� t�p koronav�rüsle 
(Cov�d-19) mücadeleye destek 
amacıyla İspanya ve İtalya’ya 
tıbb� yardım malzemes� 
gönderd�.

Dünyada Cov�d-19’dan en 
fazla etk�lenen ülkelerden 
olan ve aynı zamanda salgının 
Avrupa’dak� merkez üssü hal�ne 
gelen İspanya ve İtalya’ya 
Türk�ye’den yardım el� uzandı.

M�ll� Savunma Bakanlığı 
(MSB) bünyes�ndek� asker� 
fabr�kalarda, d�k�mevler� �le 
Mak�na ve K�mya Endüstr�s� 
Kurumunda, yerl� ve m�ll� 
�mkanlarla üret�len, koruyucu 
önlem sağlayan maske ve 
kıyafet, ant�bakter�yel sıvı 
g�b� b�nlerce tıbb� yardım 
malzemes� Et�mesgut Asker� 
Havaalanı’ndan havalanan 
asker� kargo uçağı �le İspanya’ya 
ve İtalya’ya gönder�ld�.

Gönder�len malzemeler�n 
yer aldığı sandıkların üzer�nde 
İtalyanca ve İspanyolca, 
Mevlana’nın “Üm�ts�zl�ğ�n 
ardında n�ce üm�tler var. 
Karanlığın ardında n�ce güneşler 
var.” sözü ve “Türk�ye’den 
İspanyol halkına sevg�lerle” 
�fades� yer aldı.

İspanya ve İtalya’dan 
Türk�ye’ye teşekkür yağdı

Yen� t�p koronav�rüs 
(Cov�d-19) salgınıyla mücadele 
kapsamında, Türk�ye’n�n 
İspanya ve İtalya’ya yolladığı 
tıbb� malzemeler�n ardından, 
Türk�ye’ye yoğun teşekkür 
mesajları geld�. 

NATO’dan yapılan yazılı 
açıklamada, Türk�ye tarafından 
h�be ed�len tıbb� malzemeler� 
taşıyan Türk Hava Kuvvetler�ne 
bağlı “A-400M” t�p� kargo 

uçağının İspanya’dan sonra 
İtalya’ya ulaştığı b�ld�r�ld�.

Açıklamada, Türk�ye 
tarafından İspanya ve İtalya’ya 
gönder�len tıbb� malzemeler 
arasında k�ş�sel koruma 
ek�pmanları, dezenfektanlar ve 
450 b�n maske olduğu aktarıldı.

NATO Genel Sekreter� 
Jens Stoltenberg, TSK’nın 
İtalya ve İspanya’ya sağlık 
malzemes� göndermes�n�n 
�tt�fak dayanışmasının açık 
b�r gösterges� olduğunu 
bel�rterek, “NATO 
müttef�kler�m�z�n b�rb�r�ne 
afet yardımı merkez�yle 
destek sağlamasından 
gurur duyuyorum.” 
değerlend�rmes�nde bulundu.

İspanya Dış�şler� Bakanı 
Arancha Gonzalez Laya da 
Tw�tter’dan, M�ll� Savunma 
Bakanlığının (MSB) konuya 

Nisan ___ Türkiye Bülteni ___ 43



Gündem

�l�şk�n mesajını paylaşarak 
ve Dış�şler� Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu’nu et�ketleyerek, 
Türk�ye’ye teşekkür ett�.

Çavuşoğlu da mevk�daşına, 
“Dostlar bugünler �ç�nd�r. 
Müttef�k�m�z İspanya’ya selamlar.” 
�fadeler�n� kullanarak cevap verd�.

İspanya Genelkurmay Başkanı 
M�guel Angel V�llarroya da 
Cov�d-19’la �lg�l� gel�şmeler�n 
aktarıldığı basın toplantısında, 
bugün Türk�ye ve Ç�n’den 
salgınla mücadelede sağlık 

malzemeler� geld�ğ�n� bel�rterek, 
İspanya olarak NATO’dak� 
müttef�kler� Türk�ye’ye teşekkür 
ett�kler�n� söyled�.

İspanyol Genelkurmayı, resm� 
sosyal medya hesabından da 
Türk�ye’ye ve destek veren 
NATO’dak� d�ğer müttef�kler�ne 
teşekkür mesajı yayımladı.

İspanya’nın NATO Da�m� 
Tems�lc�l�ğ�, Tw�tter’dan “Cov�d-
19’la mücadelede de b�rl�ktey�z.” 
mesajı ve kargoların üzer�ndek� 
Hazret� Mevlana’nın mesajını 

paylaşarak Türk�ye’ye teşekkür 
ett�.

İspanya Savunma Bakanlığı 
Savunma Pol�t�kaları Genel 
Müdürü Tümgeneral F�guero, 
“Türk halkı, İspanyol 
halkıyla dayanışma gösterd�. 
M�nnettarız, teşekkür eder�m.” 
�fades�n� kullandı. 

İtalyan makamlarından da 
Türk�ye’ye yoğun teşekkür 
mesajı geld�. 

İtalya Dış�şler� Bakanı Lu�g� D� 
Ma�o, Tw�tter’dan Türk�ye’n�n 
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yardım götüren uçağının 
fotoğraflarını paylaşarak, 
“Bugün Türk�ye’den İtalya’ya 
yönel�k büyük b�r dayanışma 
jest� geld�.” mesajını paylaştı.

Türk�ye’n�n İtalya’ya 
gönderd�ğ� tıbb� malzemeler� 
taşıyan uçağı Pract�ca d� Mare 
Hava Üssü’nde karşılayan D� 
Ma�o, AA muhab�r�ne yaptığı 
açıklamada da, “Bugünkü 
yardım b�z�m �ç�n çok öneml�. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, 
Dış�şler� Bakanı Çavuşoğlu’na ve 

bütün Türk halkına dayanışması 
�ç�n teşekkür ed�yoruz.” d�ye 
konuştu.

Çavuşoğlu da mevk�daşına, 
“Dostlar kara günler �ç�nd�r” 
mesajını gönderd�.

Tw�tter’dan b�r mesaj 
paylaşan İtalya’nın NATO Da�m� 
Tems�lc�l�ğ�, “EADRCC’n�n 
akt�ve ed�lmes�n�n ardından 
müttef�k�m�z Türk�ye, 
İtalya’ya kr�t�k tıbb� malzeme 
gönder�yor.” �fades�n� kullandı.

“Türk dostlarımıza 

dayanışmalarından ötürü 
müteşekk�r�z.” �fades�ne yer 
ver�len mesajda, “B�rl�kte 
güçlüyüz” ve “B�z NATO’yuz” 
et�ketler� de yer aldı.

Türk�ye’n�n NATO Da�m� 
Tems�lc�l�ğ�, tıbb� malzeme 
kargoları üzer�ndek� Hazret� 
Mevlana’nın “Üm�ts�zl�ğ�n 
ardında n�ce üm�tler var. 
Karanlığın ardında n�ce güneşler 
var.” mesajını �çeren fotoğrafı 
paylaşarak, İtalyan ve İspanyol 
halkına selam gönderd�.
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Türkiye’nin  
Koronavirüs ile Mücadelesi

Önlemler

6 Ocak 2020

• Sağlık Bakanlığı bünyes�nde 
operasyon merkez� oluşturuldu. 
15 k�ş�n�n görev yaptığı operasyon 
merkez�nde Koronav�rüs �le �lg�l� 
dünyadak� tüm gel�şmeler anlık 
tak�p ed�lmeye başlandı.

14 Ocak 2020

• ‘‘2019-nCoV Hastalığı Rehber�’’n�n 
�lk vers�yonu hazırlandı. Bu rehber, 
enfeks�yona �l�şk�n genel b�lg�ler, 
vaka tanımı ve vaka yönet�m�, enfek-
s�yon kontrolü ve �zolasyon, hasta 
bakımı ve tedav�s�, vaka görülen 
ülkelere g�decek k�ş�ler�n yapması 
gerekenler bölümler�nden oluşmak-
tadır.

20 Ocak 2020

• Hong Kong, H�nd�stan, Endonezya, 
Malezya, Myanmar, F�l�p�nler, S�n-
gapur, Tayvan, Tayland, ABD, Rusya 
ve V�etnam’da Vuhan’dan gelen tüm 
yolcular �ç�n g�r�ş taramasının başla-
tıldığı b�ld�r�ld�.

24 Ocak 2020

• Ç�n’den gelen tüm uçuşlarda yolcu-
ların termal kamera �le taranmasına 
başlandı. 

27 Ocak 2020 

• Vatandaşlarımızın zorunlu olma-
dıkça Ç�n’e seyahat etmemeler�, Ç�n’e 
seyahat etmeler� hal�nde başta Hube� 
eyalet� olmak üzere vakaların yoğun 
olarak görüldüğü bölgelerden uzak 
durmaları önemle tavs�ye ed�ld�.

28 Ocak 2020 

• B�l�m Kurulu toplantısı yapıldı. 
Toplantıda 2019-nCoV Rehber� 
güncellend�; sık sorulan sorular ve 
cevapları hazırlandı.

29 Ocak 2020

• Devlet Hava Meydanları İşletmes� 
Genel Müdürlüğü’ne “R�skl� böl-
gelerden gelen uçuşlarda alınması 
gereken önlemler” �le �lg�l� yazı 
gönder�ld�.

1 Şubat 2020

• Termal kameralar aracılığıyla yapı-
lan ateş taramaları gen�şlet�ld�. Uzak 
Doğu ülkeler�nden (Ç�n, Tayland, 
Japonya, S�ngapur, Tayvan, Malezya, 
Hong Kong, Güney Kore) ülkem�ze 
yapılan tüm uçuşlarda dab�lg�len-
d�rme anonsu ve gelen yolcuların 
termal kamera �le taranmasına 
başlandı.

• Ç�n’ den tahl�ye ed�len vatandaş-
larımızı taşıyan uçaktak� yolcu �le 

mürettebat, tekn�k ek�p ve sağlık 
personel�nden oluşantoplam 61 k�ş� 
Dr. Zeka� Tah�r Burak Hastanes�’nde 
karant�na altına alındı.

2 Şubat 2020

• 2019-nCoV Hastalığı Rehber�’n�n 
sunumu hazırlandı. Sağlık Bakanlı-
ğıtarafından Yükseköğret�m Kurulu 
ve M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı’na Ç�n’den-
gelen öğrenc� ve çalışanlara yönel�k 
b�lg� notu gönder�ld�.

3 Şubat 2020

• Türk�ye, Ç�n’den gelen tüm uçuşları 
durdurduğunu açıkladı.

4 Şubat 2020

• Japonya, Tayvan, Tayland, Hong 
Kong, S�ngapur, Güney Kore ve 
Malezya’dan gelen yolcular, termal 
kamera kontrolünden geç�r�lmeye-
başlandı.

7 Şubat 2020

• Ç�n’den her türlü hayvan �thalatı 
geç�c� süre �le durduruldu.

23 Şubat 2020

• İran’dan Türk�ye’ye tüm uçuşlar tek 
taraflı, kara ve dem�ryolu geç�şler� 
�se geç�c� olarak durduruldu.
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25 Şubat 2020

• THY’ye a�t Tahran uçağının Anka-
ra’ya �n�ş� planlandı. Uçakta bulunan 
132 Türk yolcu ve mürettebat �lk 
kontroller� ve karant�na süreçler� �ç�n 
Dr. Zeka� Tah�r Burak Hastanes�’ne 
nakled�ld�.

27 Şubat 2020

• İran, Irak ve Gürc�stan �le olan 8 
sınır kapımızda Sahra Hastaneler�-
kuruldu.

29 Şubat 2020

• Ç�n, İran, Irak, Güney Kore ve İtalya 
�le ülkem�ze g�d�ş-gel�ş tüm yolcu 
uçuşları durduruldu.

2 Mart 2020

• B�l�m Kurulu toplantısı yapıldı. 
Umre seyahatler� yen� tedb�rler-
kapsamında; Umreden dönen tüm 
vatandaşlarımızın tedb�rler gereğ� 
sağlık muayenes�nden geç�rd�ğ�-
m�z, umreden dönüşlerde, sağlık 
personel�m�z�n uçaklarda hazır 
bulunacağı, seyahatlere görevl� 
olarak eşl�k edeceğ� b�lg�s� kamuoyu 
�le paylaşıldı.

3 Mart 2020

• Umre dönüşler�nde “14 Gün” uygu-
lamasına d�kkat ed�lmes� hususunda 
kamuoyu b�lg�lend�r�ld�.

12 Mart 2020

• Sayın Cumhurbaşkanımız, Korona-
v�rüs’e karşı alınacak tedb�rler�n görü-
şüldüğü toplantıya başkanlık ett�.

• Eğ�t�m �le �lg�l� alınan tedb�rler 
açıklandı. Okullarda eğ�t�me 16-22 
Mart 2020 tar�h�nden �t�baren 2 hafta 
ara ver�ld�. 16-22 Mart 2020 tar�hler� 
aratat�l olarak bel�rlend�. 23-29 Mart 
arasında eba.gov.tr ve TRT üzer�n-
den Evde Uzaktan Eğ�t�m yapılacağı 
bel�rt�ld�.

• Kamu çalışanlarının yurt dışına 
çıkışları özel �zne tab� oldu.

• Türk�ye Futbol Federasyonu, devle-
t�m�z�n Koronav�rüs’e (Cov�d-19) kar-
şı aldığı tedb�rler çerçeves�nde N�san 
ayı sonuna kadar yapılacak tüm spor 
müsabakalarının sey�rc�s�z oynan-
masına karar ver�ld�ğ�n� açıkladı.

• Almanya, Fransa, İspanya dah�l 
9 Avrupa ülkes� �le uçuşlar durdu-
ruldu.

• Sayın Cumhurbaşkanımızın Baş-
kanlığında, tüm Bakanların katıldığı 
�l ve koronav�rüs salgınına karşı 
alınacak tedb�rler�n karara bağladığı 
b�r z�rve gerçekleşt�r�ld�.

• Hastanelerde z�yaret kısıtlaması 
yapıldı. Mesa� saatler� �çer�s�nde 
z�yaretç� kabul ed�lmemes�, mesa� 
saatler� dışında sadece b�r k�ş�ye �z�n 
ver�lmes� kararı alındı.

• Cumhurbaşkanlığı tarafından 
genelge yayınlandı. Koronav�rüs ne-
den�yle kamu görevl�ler�ne yurtdışı 
yasağı get�r�ld�. Kamu kurumlarında 
çalışan ham�leler, yasal süt �zn� 
kullananlar, engell�ler, yönet�c� 
poz�syonundak�ler har�ç 60 yaş ve 
üzer�ndek�ler 16 Mart’tan �t�baren 
12 gün �dar� �z�nl� sayıldı.

• Özel kreş, gündüz bakı-
mevler� ve özel çocuk 
kulüpler� tat�l ed�ld�.

• Karargahlarda asker-
ler�n çarşı �z�nler� geç�c� 
süreyle durduruldu. 

• Çevre ve Şeh�rc�l�k 
Bakanlığı tarafından 81 
�l val�l�ğ�ne Koronav�rüs-
tedb�rler�n� �çeren genelge 
gönder�ld�. Halkın toplu olarak 
bulunduğu alanlar, B�l�m Kuru-
lu’nca bel�rlenen şek�lde sık per�-
yotlarla tem�zlenecek ve dezenfekte 
ed�lecek; �nsan s�rkülasyonunun 
yoğun olduğu yerler ve b�nalar �le 
toplu taşıma araçlarına dezenfektan-
lar yerleşt�r�lecek.

• D�n İşler� Yüksek Kurulu, Koro-
nav�rüs görülen ülkelerdek� 

yüksek r�sk grubundak� Müslüman-
ların Cuma namazı yer�ne evler�nde 
öğle namazı kılab�lecekler�n�, kamu 
sağlığını korumakla yetk�l� otor�te-
lerce karar alınması hal�nde karant�-
na bölges�ndek�lere cuma namazının 
farz olmadığını b�ld�rd�.

• Kültür ve Tur�zm Bakanlığı tarafın-
dan tüm sanatsal etk�nl�kler n�san 
ayı sonuna kadar ertelend�.
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• İlaçlarını raporlarla alan yaşlılar ve 
kron�k hastalığı olanlar rapor süres� 
dolduğunda hastaneye tekrar başvur-
madan �lacını doğrudan alab�lmes� 
hususunda düzenleme yapılarak 
uygulamaya geç�ld�.

• Mart ve N�san aylarında düzenle-
necek ulusal ve uluslararası b�l�msel 
açık ya da kapalı toplantı, kongre, 
konferans g�b� etk�nl�kler� geç�c� b�r 
süreyle ertelend�.

• Vatandaşlarımız yurt dışına ke-
s�nl�kle çıkmamaları konusunda 
uyarıldı.

• Hastalık bel�rt�s� olanların ceza 
�nfaz kurumlarına alınmaması kararı 
alındı.

• Cezaev� görüşler� 2 hafta süreyle 
ertelend�.

• İş yurtları kapsamında dışarıda 
çalışan hükümlüler�n d�ğer hükümlü-
lerden ayrılması kararı alındı. Cezaev-
ler�ndek� ve çocuk eğ�t�m evler�ndek� 
a�le görüş odalarının da kullanılması 
2 hafta süreyle ertelend�. Ceza �nfaz 
kurumundan b�r başka ceza �nfaz ku-
rumuna nak�ller güvenl�k ve hastalık 
durumları dışında 2 hafta süreyle 
ertelend�.

• Duruşma ve d�ğer adl� �şlemlerden 
�ved� özell�ğ� bulunmayanların erte-
lenmes� hususu yargı mensuplarının 
takd�r�ne bırakıldı.

• Yüksek Hızlı Trenler (YHT) ve 
Marmaray hattı g�b� toplu ulaşım 
araçları, 16 Mart �t�bar�yle okulların 
tat�l ed�lmes� sonrasında yoğunluk 
yaşanması neden�yle D2 ve B2 belge 
sah�b� araçların da sefer yapmaları-
na �z�n ver�ld�. 13, 14 ve 15 Mart’tak� 
Ankara-İstanbul ve İstanbul-Ankara 
Yüksek Hızlı Tren seferler�ne de �lave 
seferler konuldu.

• Uçuş yasağı kapsamında Almanya, 
Fransa, İspanya, Norveç, Dan�marka, 

Belç�ka, Avusturya, İsveç ve Hollan-
da ülkeler� eklend�. 14.03.2020 saat 
08.00’den �t�baren 17 N�san tar�h�ne 
kadar uçuşlar durduruldu. Sadece 
kend� vatandaşlarımızı almak üzere 
uçakların boş gelmes�ne müsaade 
ed�lmekted�r.

13 Mart 2020

Vakaların görülmeye başladığı 11 ülke 
�le uçuşlar askıya alındı. 

14 Mart 2020

• Azerbaycan �le kara ve hava ulaşımı 
geç�c� olarak durduruldu. Gürc�stan 
�le Sarp sınır kapısı yolcu geç�ş�ne 
kapatıldı.

15 Mart 2020

• Umre’den dönen tüm yolcular, 
sağlık taramasından geç�r�ld�; şüphel� 
bulunanlar gel�r gelmez hastaneye 
kaldırılıp, testler� yapıldı. Ankara 
ve Konya’dak� öğrenc� yurtlarında 
karant�na mantığıyla ayrı odalara 
yerleşt�r�ld�.

16 Mart 2020

• Almanya, İspanya, Fransa, Avustur-
ya, Norveç, Dan�marka, İsveç, Belç�ka 
ve Hollanda’dan ülkem�ze yapılan 
uçuşlar 15 Mart saat 24.00 �t�barıyla 
durduruldu.

• Anılan ülkelere geç�c� olarak kısa 
sürel�ğ�ne g�den veya bu ülkelerde 
öğrenc� olarak bulunan ve ülkem�ze 
dönmek �steyen vatandaşlarımız 
16 Mart Pazartes� günü yerel saatle 
17.00’ye kadar bulundukları ülkeler-
dek� Türk d�plomat�k tems�lc�l�kler�-
ne başvuracak ve 17 Mart Salı günü 
saat 24.00’e kadar ülkem�ze döneb�le-
ceklerd�r. Bu şek�lde ülkem�ze dönen 
vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığı ve 
B�l�m Kurulu’nun tedb�rler� kapsa-
mında 14 gün karant�na/gözet�m 
altına alınacaklardır.

• Adalet Bakanı Abdulham�t Gül, 
Koronav�rüs (Cov�d-19) tedb�rler� 
kapsamında 60 yaş üstü hak�m ve 
savcıların �dar� �z�nl� sayılacağını;”-
nöbetç� noterl�k” uygulamasının yen� 
b�r duyuruya kadar ertelend�ğ�n� ve 
denet�ml� serbestl�k kapsamındak� 
hükümlüler�n toplu olarak yaptıkları 
tüm faal�yet ve çalışmaların sona 
erd�r�ld�ğ�n� açıkladı.

• D�yanet İşler� Başkanı Erbaş, Ko-
ronav�rüs önlemler� kapsamında, 
Cumanamazı başta olmak üzere cam� 
ve mesc�tlerde cemaatle namaza ara 
ver�lmes�n�n gerekl� hale geld�ğ�n� 
açıkladı.

• Sağlık Bakanı Dr. Fahrett�n Koca, 
laboratuvarların ve tanı KİT’ler�n�n 
yurt genel�nde artırıldığını, Korona-
v�rüsle alakalı laboratuvar sayısının 
16’ya çıkarılarak, hızlı sonuç veren k�-
t�n bütün �llere ver�leceğ�n� açıkladı.

• 17 Mart saat 08.00 �t�barıyla İng�l-
tere, İsv�çre, Suud� Arab�stan, Mısır, 
İrlanda ve B�rleş�k Arap Em�rl�kler�’ne 
uçuşların yasaklanacağı ve böylece 
uçuş yasağı uygulanan ülke sayısının 
20’ye ulaşacağı açıklandı.

• İç�şler� Bakanlığınca, 81 �l val�l�ğ�ne 
“koronav�rüs tedb�rler�” konulu ek 
b�r genelge gönder�ld�. 

• Genelgeye göre, “umuma açık �st�ra-
hat ve eğlence yerler� olarak faal�yet 
yürüten ve vatandaşların çok yakın 
b�r mesafede b�r arada bulunarak 
hastalığın bulaşma r�sk�n� arttıracağı 
gerekçes�yle, t�yatro, s�nema, göster� 
merkez�, konser salonu, n�şan-düğün 
salonu, çalgılı-müz�kl� lokanta, kafe, 
gaz�no, b�rahane, taverna, kahveha-
ne, kıraathane, kafeterya, kır bahçes�, 
narg�le salonu, narg�le kafe, �nternet 
salonu, �nternet kafe, her türlü oyun  
salonları, her türlü kapalı çocuk oyun 
alanları, çay bahçes�, derneklokaller�, 
lunapark, yüzme havuzu, hamam, 
sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA 
ve spor merkezler�n�n faal�yetler�” 
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geç�c� b�r sürel�ğ�ne bugün saat 00.00 
�t�barıyla durduruldu.

• S�v�l Toplum Kuruluşlarının (der-
nek, vakıf) genel kurulları ve s�v�l 
toplum kuruluşlarının eğ�t�mler� da-
h�l, �nsanları toplu olarak b�r araya ge-
t�ren her türlü toplantı ve faal�yetler�, 
�cra� zorunluluk gerekt�ren yönet�m 
faal�yetler� har�ç, saat 00:00 �t�barıyla 
geç�c� olarak ertelend�.

• Toplu olarak vatandaşların b�r arada 
bulunduğu taz�ye evler�n�n faal�yetle-
r� saat 00.00 �t�barıyla durduruldu.

17 Mart 2020

• A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler 
Bakanı tarafından tek hek�m tarafın-
dan tek seferde ver�leb�len 10 günlük 
raporun 14 güne çıkarıldığı b�ld�r�ld�.

• M�ll� Savunma Ün�vers�tes�’ne bağlı 
Harp Okulları ve Astsubay Meslek 
Yüksek Okulları �le Harp Enst�tüler� 13 
N�san’a kadar tat�l ed�ld�.

18 Mart 2020

• Sayın Cumhurbaşkanımızın baş-
kanlığında “Koronav�rüsle Mücadele 
Eşgüdüm Toplantısı” gerçekleşt�r�ld�.

• Sağlık Bakanlığının, Hastane Afet ve 
Ac�l Durum Planları (HAP) Uygulama 
Yönetmel�ğ� Resm� Gazete’de yayınla-
narak yürürlüğe g�rd�.

20 Mart 2020

• Koşulları sağlayan vakıf hastaneler� 
�le özel sağlık kuruluşları, pandem� 
hastanes� �lan ed�ld�.

• PTT, müşter�ler�ne kargolarını el ter-
m�naller� sayes�nde ‘Temassız Tesl�m’ 
yöntem�yle adresler�ne ulaştırmaya 
başladı.

21 Mart 2020

• Ülkem�z tarafından uçuşların dur-
durulduğu 22 ülkeye �lave olarak 46 
ülkeye daha uçuşlar durduruldu.

• İç�şler� Bakanlığı, berber, kuaför 
ve güzell�k salonu faal�yetler�n� 
18.00’den geçerl� olmak üzere �k�nc� 
b�r duyuruya kadar durdurdu.

• Tarım ve Orman Bakanlığı, m�l-
l� parklarda, ormanlarda, mes�re 
alanlarında ve bakanlığa bağlı park 
ve bahçelerde mangal yakılmasının 
yasaklandığını b�ld�rd�.

22 Mart 2020

• İç�şler� Bakanlığı, 65 yaş ve üstü 
ayrıca kron�k rahatsızlığı olanlara so-
kağa çıkma sınırlandırılması get�rd�.

• İç�şler� Bakanlığı, �çk�l� ve/veya �çk�-
s�z tüm lokanta ve benzer� restoranlar 
�le pastane ve benzer� �şyerler�n�n 
faal�yetler�n� sadece paket serv�s ya 
da gel-al şekl�nde yürütmes�ne karar 
verd�. 

• Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Er-
doğan’ın resmî gazetede yayımladığı 
genelge �le kamu çalışanlarına kamu 
h�zmetler�n� aksatmayacak şek�lde 
uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma 
g�b� esnek çalışma yöntemler� uygu-
lanmaya başlandı.

23 Mart 2020

• Adl�yelerde tutuklu ve acele �şler dı-
şında esnek çalışma başlatıldı. Noter-
l�klerde dönüşümlü nöbet s�stem�yle 
h�zmet ver�lmes� kararlaştırıldı.

• Danıştay Başkanlığı seç�m� ertelend�.

• Maske, eld�ven g�b� tıbb� malze-
meler� stoklayan ve fah�ş f�yatlara 
pazarlamaya çalışan f�rmalara yaptı-
rım uygulanmasıyla �lg�l� çalışmalar 
başlatıldı.

24 Mart 2020

• Tüm marketler�n 09:00-21:00 sa-
atler� arasında h�zmet vermes�ne ve 
marketlerde aynı anda bulunab�lecek 
müşter� sayısının sınırlandırılmasına 
karar ver�ld�. 

• Şeh�r �ç� ve şeh�rlerarası ulaşım araç-
larının, kapas�tes�n�n yalnızca %50s� 
kadar yolcu alab�leceğ� kararlaştırıldı.

• MSB’de b�rl�k ve karargâhlarda 
salgınla �lg�l� önlem çalışmalarının 
yönet�l�p tak�p ed�ld�ğ� Koronav�rüs 
�le Mücadele Merkez� kuruldu.

25 Mart 2020

• Okulların 30 N�san’a kadar tat�l 
olmasına, uzaktan eğ�t�m�n devam 
etmes�ne karar ver�ld�.

• Ekmek ve ekmek çeş�tler�n�n 
satışında kağıt veya plast�k ambalaja 
konularak satışa sunulması; pazar 
ve manav g�b� yerlerde, sokaklarda, 
seyyar araçlarda ekmek ve ekmek 
çeş�tler�n�n satışının yapılmaması 
kararlaştırıldı.

• Tüm �cra ve �fl as �şlemler� 22 Mart 
2020 tar�h�nden �t�baren 30 N�san 
2020 tar�h�ne kadar durdurulacak.

• Dava açma, �cra tak�b� başlatma, 
başvuru, ş�kayet, �t�raz, �htar, b�ld�-
r�m, �braz ve zamanaşımı süreler�, 
hak düşürücü süreler ve zorunlu 
�dar� başvuru süreler� de dah�l 
olmak üzere b�r hakkın doğumu, 
kullanımı veya sona ermes�ne �l�şk�n 
tüm süreler 30 N�san 2020’ye kadar 
durduruldu.

26 Mart 2020

• Ün�vers�telerde bu yıl bahar döne-
m�nde yüz yüze ders yapılmayacağı, 
dersler�n uzaktan eğ�t�m, açık öğre-
t�m ve d�j�tal öğret�mle sürdürüleceğ� 
kararlaştırıldı. 
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• Yükseköğret�m Kurumları Sınavı 
(YKS)’nın 25-26 Temmuz’da yapılaca-
ğı duyuruldu.

27 Mart 2020 

• ÖSYM’n�n 2020 sınav takv�m� 
güncellend�. Kamu Personel Seçme 
Sınavı (KPSS) L�sans Alan B�lg�s� 
Test�’n�n 12-13 Eylül’de, KPSS Genel 
Yetenek-Genel Kültür-Eğ�t�m B�l�m-
ler� oturumlarının 6 Eylül’de, KPSS 
Öğretmenl�k Alan B�lg�s� Test�’n�n �se 
20 Eylül’de düzenlenmes�ne karar 
ver�ld�.

• Hacı adaylarının �k� ve üçüncü 
taks�t ödemeler� �le hac �le �lg�l� �ş ve 
�şlemler �k�nc� b�r duyuruya kadar 
teh�r ed�ld�.

• Semt pazar yerler�nde g�y�m, 
oyuncak ve benzer� maddeler�n satışı 
yasaklandı. Ayrıca pazar tezgâhları 
arasında en az 3 metre mesafe bulun-
masının sağlanacağı duyuruldu.

28 Mart 2020

• Tüm Val�l�klerde eş zamanlı pande-
m� Kurul Toplantısı düzenlend�.

• 81 �l g�r�ş çıkışlarında özel araçlar-
dak� vatandaşların ateş dereceler� ve 
sağlık durumları kontrol ed�lmeye 
başlandı.

• Sah�l bantları, mes�re-ören yerler� 
�le p�kn�k alanlarında p�kn�k yapmak, 
balık tutmak, spor ve yürüyüş g�b� 
faal�yette bulunmaları yasaklandı.

• Havayolu �le düzenlenecek uçuş-
larda yolculara Seyahat İz�n Belges� 
şartı get�r�ld�. THY yurt �ç�nde sadece 
14 büyükşehre sefer düzenleyeceğ�n� 
duyurdu.

• 12 belde ve köy karant�naya alındı, 
211 b�n 670 �ş yer� kapatıldı.

• Kamu ve özel sektöre a�t tüm sağlık 
kurum ve kuruluşlarında görevl� 

sağlık personel�n�n 3 ay boyunca gö-
revler�nden ayrılmasına �z�n ver�lme-
mes� kararlaştırıldı.

• Cezaevler�ndek� tüm görüşler, 
cezaevler� arası nak�ller, a�le görüşme 
odalarının kullanımı �k� hafta daha 
ertelend�.

29 Mart 2020

• Ankara Val�l�ğ�nce, pazar yerler� ve 
marketlere çocukların g�r�ş� �le �nter-
net tabanlı uygulamalar aracılığıyla 
yolcu taşınması yasaklandı.

• Yüksek f�yatlara ürün satan ve va-
tandaşın sağlığını tehl�keye atanlara 
yönel�k 30 �lde düzenlenen operas-
yonlarda 160 k�ş� gözaltına alındı.

• İller arası otobüs seferler� saat 17.00 
�t�barıyla val�l�kler�n �zn�yle yapılma-
ya başlandı.

30 Mart 2020

• İstanbul, Ankara, İzm�r’de t�car� tak-
s�ler�n traf�ğe çıkışları sınırlandırıldı.

• 39 yerleş�m yer�nde karant�na uygu-
lanmaya başlandı.

• 569.549 hanen�n �ht�yaç b�ld�r�m� 
yer�ne get�r�ld�.

• İstanbul’da yolcu taşımacılığı 
yapılan den�z otobüsü, fer�bot vb. 
seferler� durduruldu.

• Seyahat İz�n Belges� başvuruları 
e-Devlet’ten yapılmaya başlandı.

31 Mart 2020

• Eczaneler�n hafta �ç� ve Cumartes� 
günler� 10.00-18.00 saatler� arasında 
açık olması kararlaştırıldı.

• TBMM’ye z�yaretç� yasağı 30 N�san’a 
kadar uzatıldı.

• Ankara’dak� taks� ve serv�s araçları 

�ç�n ücrets�z dezenfeks�yon �stasyonu 
kuruldu.

• Yerl� solunum c�hazının �lk deneme 
protot�p�n�n çalışır haldek� �lk görün-
tüler� kamuoyuna sunuldu.

• Sur�ye’n�n kuzey�nde görev yapan 
harekât bölgeler�ndek� b�rl�kler �ç�n 
harekât alanlarına g�r�ş çıkışlar �le 
�lg�l� �lave tedb�rler alındı.

• Türk�ye Cumhur�yet Merkez Banka-
sı (TCMB), koronav�rüsün ekonom�k 
ve f�nansal etk�ler�ne karşı parasal 
aktarım mekan�zmasının güçlend�-
r�lmes�ne, mal ve h�zmet �hracatçısı 
f�rmaların desteklenmes�ne yönel�k 
�lave tedb�rler aldı.

1 N�san 2020

• YÖK, ün�vers�telerde tez savunması 
ve yeterl�l�k g�b� sınavlarının, denet-
leneb�l�r olması ve kayıt altına alın-
ması şartıyla v�deo konferans veya 
benzer� d�j�tal yöntemlerle gerçekleş-
t�r�leb�leceğ�n� açıkladı.

• Pazar yerler�nde g�r�ş ve çıkış har�-
c�ndek� alanların dem�r bar�yerlerle 
kapatılması ve bölgeye g�r�ş ve çıkış-
ların farklı noktalardan gerçekleşt�r�l-
mes� kararı alındı.

• Koronav�rüs B�l�m Kurulu toplan-
tısının ardından basın açıklaması 
yapan Sağlık Bakanı Koca, uygula-
nan günlük Cov�d-19 test� sayısının 
15.000’e ulaştığını ve bunun, b�r hafta 
�çer�s�nde 20.000’� aşacağını bel�rtt�.
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Destekler

14 Mart 2020

• 184 numaralı SABİM telefon hattı 
Koronav�rüs danışma hattı olarak 
kullanılmaya başlandı.

15 Mart 2020

• Yurtdışındak� vatandaşlar �ç�n 
Dış�şler� Bakanlığı Konsolosluk Çağrı 
Merkez� 7/24 h�zmete açıldı.

16 Mart 2020

• TÜBİTAK tarafından yayımlanan 
B�l�m ve Tekn�k, B�l�m Çocuk ve 
Meraklı M�n�k Derg�ler�ne ücrets�z 
er�ş�m sağlayab�lmeler� amacıyla; 
derg�ler serv�ces.tub�tak.gov.tr/
ederg� adres� üzer�nden abonel�k 
şartı olmaksızın pdf. uzantılı olarak 
yayımlanmaya başlamıştır.

17 Mart 2020

• Gec�kmeye g�ren kred�ler�n tak�p 
süres� 90 günden 180 güne çıkarıldı.

• Merkez Bankası, gün �ç� ve gecel�k 
vadedek� hazır �mkânlar çerçeves�n-
de bankalara �ht�yaç duydukları tüm 
l�k�d�tey� sağlayacağını açıkladı

• Hasta ve engell� verg� mükellefl e-
r�ne, evler�nde beyanname verme 
h�zmet� başlatıldı

18 Mart 2020

• Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Er-
doğan, “Ekonom�k İst�krar Kalkanı” 
destek paket� kapsamında;

> Perakende, AVM, dem�r-çel�k, 
otomot�v, loj�st�k, ulaşım, s�nema, 
t�yatro, konaklama, y�yecek-�çecek, 
tekst�l-konfeks�yon ve etk�nl�k-or-
gan�zasyon sektörler� �ç�n Muhtasar 
ve KDV tevk�fatı �le SGK pr�mler�n�n 
N�san, Mayıs ve Haz�ran ödemeler�n� 
6’şar ay erteleneceğ�,

> Konaklama Verg�s�’n�n Kasım ayına 
kadar uygulanmayacağı,

> Otel k�ralamalarına �l�şk�n �rt�fak 
hakkı bedeller� ve hasılat payı öde-
meler�n�n N�san, Mayıs ve Haz�ran 
ayları �ç�n 6 ay süreyle ertelend�ğ�,

> Cov�d-19 salgınıyla �lg�l� tedb�r-
lerden etk�lend�ğ� �ç�n nak�t akışı 
bozulan f�rmaların bankalara olan 
kred� anapara ve fa�z ödemeler�n�n 
asgar� 3 ay öteleneceğ� ve gerekt�ğ�n-
de bunlara �lave f�nansman desteğ� 
sağlanacağı,

> İhracattak� geç�c� yavaşlama süre-
c�nde kapas�te kullanım oranlarının 
korunması amacıyla �hracatçıya stok 
f�nansmanı desteğ� ver�leceğ�,

> Esnaf ve sanatkârların Halkbank’a 
olan kred� borçlarının N�san, Mayıs 
ve Haz�ran anapara ve fa�z ödeme-
ler�n�n 3 ay süreyle ve fa�zs�z olarak 
erteleneceğ�,

> Kred� Garant� Fonu l�m�t�n�n 25 
m�lyar l�radan 50 m�lyar l�raya çıkar-
tılacağı, kred�lerde öncel�k gel�ş-
melerden olumsuz etk�lend�ğ� �ç�n 
l�k�d�te �ht�yacı oluşan ve tem�nat 
açığı bulunan f�rmalar �le KOBİ’lere 
ver�leceğ�,

> Beş yüz b�n l�ranın altındak� konut-
larda kred�lend�r�leb�l�r m�ktarın 
yüzde 80’den yüzde 90’a çıkartılarak 
asgar� peş�natın yüzde 10’a düşürü-
leceğ�,

> Koronav�rüs etk�s�yle N�san, Mayıs 
ve Haz�ran aylarında temerrüde dü-
şen f�rmaların kred� s�c�l�ne “mücb�r 
sebep” notu düşürüleceğ�,

> Asgar� ücret desteğ�n�n devam 
edeceğ�,

> En düşük emekl� maaşının 1500 
l�raya yükselt�leceğ�,

> Emekl�ler�n bayram �kram�yeler�-
n�n N�san ayı başında ödeneceğ�,

> İst�hdamdak� sürekl�l�ğ� tem�n 

etmek amacıyla 2 aylık telaf� çalışma 
süres�n�n 4 aya çıkarılacağı,

> Tek başına yaşayan 80 yaş üstü va-
tandaşlar �ç�n sosyal h�zmet ve evde 
sağlık h�zmetler�nden oluşan per�yo-
d�k tak�p programı başlatılacağı,

> A�le, Çalışma ve Sosyal Pol�t�kalar 
Bakanlığının bel�rled�ğ� kr�terlere 
göre �ht�yaç sah�b� a�lelere yapılacak 
nakd� yardımlar �ç�n �lave 2 m�lyar 
l�ralık b�r kaynak ayrılacağı,

Ayrıca,

> İstanbul ve Ankara’da başlatılacak 
b�r çalışmayla 65 yaş üzer�ndek� tüm 
yaşlılarımıza koruyucu maske ve 
kolonya dağıtılacağı,

> Aşı ve �laç gel�şt�rme çalışmalarını 
da tüm hızıyla devam ett�r�leceğ�,

> Türk Hava Yollarımıza da gereken 
desteğ� ver�leceğ�,

> Haz�ran ayında yapılacak LGS ve 
ün�vers�teye g�r�ş sınavının soru ha-
zırlıklarının tat�l süreler� göz önünde 
bulundurularak yapılacağı,

açıklandı.

19 Mart 2020

• Muhtasar (gel�r verg�s� stopaj) ve 
KDV ödemeler�n�n 6 ay erteleneceğ� 
mükellef grupları bel�rlend�. 

• Cov�d-19 test� �ç�n 16 olan labora-
tuvar sayısının 25 �lde toplam 36’ya 
çıkarılmasına karar ver�ld�.

20 Mart 2020

• Şartları tutan özel kreş ve gündüz 
bakım evler�n�n kısa çalışma ödene-
ğ�nden yararlanab�lmes� kararlaştı-
rıldı.

21 Mart 2020

• Sosyal yardımlardan yaralanan 2 
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m�lyon dar gel�rl� a�leye, Ekonom�k 
İst�krar Kalkanı kapsamında 1000’er 
l�ra yardım yapılacağı duyuruldu.

• Teknopark yönet�c� ş�rketler�nden, 
kuluçka f�rmalarından ve tekno-
parklarda yer alan restoran ve kafe 
g�b� t�car� �şletmelerden 2 ay boyun-
ca k�ra alınmaması kararlaştırıldı.

22 Mart 2020

• Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın �mza-
sıyla yayınlanan genelgeyle kamu 
personel�n�n uzaktan çalışab�lme-
s�ne �mkan tanıyan düzenlemeler 
yürürlüğe g�rd�.

• Nafaka alacaklarına �l�şk�n �cra 
tak�pler� har�ç olmak üzere, tüm �cra 
ve �fl as tak�pler� 30 N�san’a kadar 
durduruldu.

• MEB, cerrah� maske üret�m� yapan 
Meslek� ve Tekn�k Anadolu L�ses� 
sayısını 50’ye çıkartılarak, 100 b�n 
olan cerrah� maske üret�m�n�n ayda 
2 m�lyona çıkarılması hedefl end�.

23 Mart 2020

• Beled�yelerden 3 m�lyar l�raya 
denk gelen 3 aylık kes�nt� yapılma-
masına karar ver�ld�.

• KDV beyanname verme ve ödeme 
süres� 24 N�san, Ba-Bs formlarının 
ver�lme süres� de 30 N�san’a uzatıldı.

• Sağlık personel�n�n ek ödemele-
r�n�n üç aylık zaman d�l�m�nde �y�-
leşt�r�leceğ� ve yen� 32.000 personel 
�st�hdam ed�leceğ� açıklandı.

• Cov�d-19 tanısının etk�n b�r şek�lde 
koyulab�lmes� �ç�n �lave 50.000 adet 
Hızlı Tarama K�t�, Ç�n’den Türk�-
ye’ye get�r�ld�.

• Yerl� solunum c�hazının ser� üret�-
m�ne başlanmasına karar ver�ld�.

24 Mart 2020

• Ç�n’den Cov�d-19 �ç�n get�r�len 
�laçlar, ambulans uçaklarla 40 şehre 
dağıtıldı.

• Halkbank’ın, ayrım yapmaksızın 
tüm esnafa 6 ay ödemes�z, 36 ay va-
del�, 25 b�n l�ra nak�t kred� ve 25 b�n 
l�ra t�car� kart (Esnaf Kart) desteğ� 
vermes� kararlaştırıldı.

• Verg� süreçler� bakımından mücb�r 
sebep hal� kapsamındak� sektörler 
ve �ş kolları bel�rlend�. Sektörler�n 
dışında, t�car�, z�ra� kazanç sah�b� 
veya serbest meslek erbabı olan tüm 
gel�r verg�s� mükellef� 1,9 m�lyon 
k�ş� mücb�r sebep hal� kapsamına 
alındı.

• N�san, Mayıs ve Haz�ran’da muhta-
sar ve KDV beyannameler�ne �l�şk�n 
ödemeler 6’şar ay ötelend�. Bu ay-
larda ver�lmes� gereken Muhtasar ve 
KDV beyannameler� 27 Temmuz’a 
ertelend�.

• 65 yaşın üzer�nde olması ya da 
kron�k rahatsızlığı bulunması ne-
den�yle sokağa çıkamayacak olan 
verg� mükellefl er�n�n beyanname 
ve ödemeler�, yasağın sonuna kadar 
ertelend�.

25 Mart 2020

• Toplumun pek çok kes�m�ne yöne-
l�k ekonom�k tedb�rler �çeren  ‘torba 
tekl�f’ TBMM Genel Kurulu’nda 
kabul ed�ld�. Buna göre:

> Aylık bağlanan maluller ve harp 
maluller�nden çalışmaya devam 
edenlere, en az 20 yıllık s�gortalılık 
süres� ve 5 b�n gün pr�m ödenme 
şartıyla yaşlılık aylığı da bağlanab�-
lecek.

> Afet bölgeler�nde elektr�k, doğal 
gaz tüket�m bedeller� 1 yıla kadar 
erteleneb�lecek.

> Haz�ne ve Mal�ye Bakanının, kred� 
garant� kurumlarına nak�t kaynak 
aktarma yetk�s�50 m�lyar l�raya 
yükselecek.

> İşverenlere, bu yıl sektör ayırımı 
yapılmaksızın günlük 2,50 l�ra, aylık 
75 l�ra asgar� ücret desteğ� sağlana-
cak.

> Vakıfl ar Genel Müdürlüğü taşın-
mazlarında k�ra borcu olanlara 3 ay 
süre tanınacak.

> Anapara ve/veya taks�t öde-
me tar�h� 24 Mart 2020’den önce 
kullanılan kred�ler�n ödemeler�n� 
aksatan gerçek ve tüzel k�ş�ler�n 
Türk�ye Bankalar B�rl�ğ� R�sk Mer-
kez� nezd�nde tutulan kayıtları, söz 
konusu borçların ödenmes� gec�ken 
kısmının 31 Aralık 2020’ye kadar 

tamamının ödenmes� veya yen�den 
yapılandırılması hal�nde, kred� 
kuruluşları ve f�nansal kuruluşlar 
tarafından d�kkate alınmayacak.

> Çek Kanunu’ndak� değ�ş�kl�kle, 24 
Mart 2020’ye kadar �şlenen suçtan 
dolayı mahkûm olanların cezaları-
nın �nfazı durdurulacak.

> 1 Mart 2020’den 30 Haz�ran 
2020’ye kadar �şleyecek �ş yer� k�ra 
bedel�n�n ödenememes�, k�ra söz-
leşmes�n�n fesh� ve tahl�ye sebeb� 
oluşturmayacak.

> 30 Haz�ran 2020’ye kadar geçerl� 
olmak üzere, �şç�n�n kısa çalışma 
ödeneğ�ne hak kazanab�lmes� �ç�n 
öngörülen h�zmet akd�n�n fesh� 
har�ç �şs�zl�k s�gortası hak etme 
koşullarını yer�ne get�rmes� hükmü, 
kısa çalışma başlama tar�h�nden ön-
cek� son 60 gün h�zmet akd�ne tab� 
olanlardan son üç yıl �ç�nde 450 gün 
s�gortalı olarak çalışıp �şs�zl�k s�gor-
tası pr�m� ödenm�ş olması şekl�nde 
uygulanacak.

> İşç�ler�n ücret kaybının ve �şletme-
ler�n �şgücü kaybının en aza �nd�r�l-
mes� �le �şletmeler�n telaf� çalışması 
süres� �k� aydan dört aya çıkarılacak.

> Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan 
emekl�lere ve hak sah�pler�ne 1000 
l�ra olarak öngörülen aylık asgar� 
ödeme tutarı 1500 l�raya yükselt�ld�.

> İşveren send�kası dayanışma ve 
yardımlaşma fonu desteğ�n�n azam� 
sınırı yüzde 25’ten yüzde 35’e çıka-
rılacak.

> 1 N�san 2020’de yürürlüğe g�rmes� 
öngörülen konaklama verg�s�n�n yü-
rürlük tar�h� 1 Ocak 2021’e ertelend�.

> Tur�zm tes�sler� yapılmak üzere 
adlarına kamu araz�s� tahs�s ed�len, 
Kültür ve Tur�zm Bakanlığından 
belgel� yatırımcılar ve �şletmec�-
lerden, 1 N�san 2020 tar�h� �le 30 
Haz�ran 2020 tar�h� arasındak� dö-
nemde tahs�l ed�lmes� gereken tüm 
ödemeler�n süreler�, başvuru şartı 
aranmaksızın altı ay ertelend�.

• KOBİ’lere kalkan olacak “3’lü koru-
ma paket�” kapsamında, KOSGEB 
alacaklarının 3 ay ertelenmes�ne. 
KOSGEB projeler�ne 4 ay ek süre 
ver�lmes�ne ve koruyucu sağlık 
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ürünler� üret�m�ne 6 m�lyon l�raya 
kadar destek sağlanmasına karar 
ver�ld�.

• Yer altı maden �şletmeler�ne des-
tek ver�lmes� kararlaştırıldı.

• Tıbb� maske, solunum c�hazı, et�l 
alkol �thalatında �lave gümrük verg�-
s� kaldırıldı.

• Sağlık çalışanlarının toplu taşıma 
araçlarından ve kamuya a�t sosyal 
tes�slerden ücrets�z yararlanmasına 
karar ver�ld�.

26 Mart 2020

• TOKİ ve Emlak Konut’tan ev alan 
vatandaşların N�san ve Mayıs ayı 
konut taks�tler� ertelend�.

• 65 yaş ve üstü �le kron�k rahatsızlı-
ğı olanlara emekl� maaşları evler�n-
de ver�lmeye başlandı.

• Vefa Sosyal Destek Grubunun ve 
Vefa İlet�ş�m Merkezler�n�n İstan-
bul’da 28 b�n 371 vatandaşın çağrısı-
nı cevaplandırdığı b�ld�r�ld�.

• Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı 
solunum c�hazı üretmek üzere ça-
lışmalara başladı. Kısa zamanda ser� 
olarak üret�l�p Sağlık Bakanlığı’na 
tesl�m ed�lmes� beklenmekted�r.

• Cov�d-19 salgını �le �lg�l� dünyadak� 
ve ülkem�zdek� gel�şmelere, ülkem�-
z�n yetk�nl�kler�ne, güncel b�lg�lere, 
akadem�k araştırma ve makalelere 
yer vermek üzere TÜBİTAK Co-
v�d-19 Portalı açılmıştır.

• TÜBİTAK, COVID-19’un teşh�s 
ve tedav�s�nde kullanılan ürünler 
“KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Prog-
ramı” çerçeves�nde destekleneceğ�-
n� b�ld�rd�.

• TÜBİTAK, tüm proje, burs, yarışma 
vb. açık programların başvuru tar�h-
ler� uzatıldığını açıkladı.

• TÜBİTAK, ün�vers�teler�n ULAK-
NET/İnternet er�ş�mler�, uzaktan 
eğ�t�m h�zmetler� �ç�n gerekl� ek 
kapas�te sağlandığını duyurdu.

• Araştırma Destek Programları Baş-
kanlığı, Yen�l�k Destek Programları 
Başkanlığı ve B�l�m İnsanı Destek 
Programları Başkanlığı tarafından 
desteklenerek yürürlüğe g�ren 

projeler kapsamında 30 Haz�ran 
2020 tar�h�ne kadar gönder�lmes� 
gereken Gel�şme/Sonuç/Dönem 
Raporlarının son gönder�m tar�hler� 
3 ay ertelenm�şt�r.

• Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı, 
yatırım teşv�kler�nde ver�len kred� 
fa�z desteğ� uygulamasına esnekl�k 
get�rd�. Ödemes�n� zamanında ya-
pamayan f�rmaların, salgın döneme 
�l�şk�n banka ödemeler�n� daha 
sonra gerçekleşt�rd�ğ�nde de fa�z 
veya kar payı desteğ�nden faydala-
nab�leceğ� duyuruldu.

27 Mart 2020

• TÜRK ŞEKER’�n haz�ran ayı sonun-
da yaklaşık 40 b�n ç�ftç�ye ödemes� 
gereken avans bedeller� ve Ramazan 
�le Kurban bayramları önces� öde-
mes� gereken küspe �st�hkak bedel-
ler� toplamı olan 250 m�lyon l�ranın 
erken ödemes� kararlaştırıldı.

• İstanbul Val�l�ğ�, 65 yaş üstü 50 b�n 
k�ş�ye gıda kol�s� desteğ� sağlanaca-
ğını duyurdu.

• Türk�ye Bankalar B�rl�ğ�, bankacı-
lık sektörünün, salgından ekonom�k 
olarak olumsuz etk�lenen kurumsal 
ve t�car� müşter�lere �k� kred� paket� 
uygulamaya aldığını b�ld�rd�.

28 Mart 2020

• 65 yaş ve üzer� �le kron�k rahatsız-
lıkları neden�yle sokağa çıkmaları 
kısıtlananların motorlu araç muaye-
neler� ertelend�.

• Kred� kartlarındak� azam� fa�z 
oranları düşürüldü. Kred� kartı asga-
r� borç yatırma tutarının en alt l�m�t� 
borcun yüzde 30’dan yüzde 20’ye 
çek�ld�.

29 Mart 2020

• Yaklaşık 12 m�lyon emekl�n�n Ra-
mazan Bayramı �kram�yeler�n�n 7-11 
N�san tar�hler� arasında ödeneceğ� 
duyuruldu.

• Engell� aylığı alan ve evde bakım 
yardımından yararlanan engel-
l�ler�n, süres� dolan raporlarının 
geçerl�l�k tar�h� mayıs ayı sonuna 
kadar uzatıldı.

30 Mart 2020

• Faal�yetler�n� yavaşlatan/durduran 
tüm �şletmeler�n kısa çalışma öde-
neğ�ne başvurab�leceğ� b�ld�r�ld�.

• Kamu bankaları hane halkı gel�r� 
aylık 5 b�n l�ra ve altındak� b�reysel 
müşter�ler �ç�n yen� b�r kred� uygu-
laması başlattı.

• B�reysel kred� kartları �ç�n asgar� 
ödeme oranı yüzde 20’ye �nd�r�ld�.

31 Mart 2020

• M�ll� Dayanışma Kampanyası Cum-
hurbaşkanı Recep Tayy�p Erdo-
ğan’ın 7 aylık maaşını bağışlamasıy-
la başladı.

• 2020 yılı kamuda açıktan veya 
nak�l yöntem�yle atanacak �lave 
personel sayıları bel�rlend�, 62 kamu 
kurum ve kuruluşuna 6.219 atama 
yetk�s� ver�ld�.

1 N�san 2020

• Arzu eden ün�vers�te öğrenc�ler�-
n�n yükseköğret�m kurumlarındak� 
bahar dönem� kayıtlarını dondura-
b�lmes� kararlaştırıldı.

• 2 m�lyon 111 haneye 1000’er TL 
tutarındak� nakd� desteğ�n ödeme-
ler�ne başlandı.

• M�llî Savunma Bakanlığı bünye-
s�ndek� fabr�ka ve d�k�m evler�nde 
üret�len maske, tulum ve dezen-
fektanlar, Avrupa’da Koronav�rüs 
salgınından en çok etk�lenen ülkeler 
arasında olan İtalya ve İspanya’ya, 
TSK’ya a�t askerî kargo uçağıyla 
nakl�ye ed�ld�.

• Haz�ne ve Mal�ye Bakanı Albayrak, 
ücretl� öğretmenler�n, usta öğret�c�-
ler�n ve Kur’an kursu öğret�c�ler�n�n 
ek ders ücret� ödemeler�n�n Korona-
v�rüsle mücadele dönem�nde de ya-
pılmaya devam edeceğ�n� açıkladı.
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İnanç ve geleneğ�m�zde 
Ramazan ayı yılın en değerl� 
zaman d�l�m�n� �fade eder. İslam 
coğrafyası �ç�nde bu mübarek 
aya göster�len hürmet ve sevg� 
b�zlerde Osmanlı’dan bu yana 
h�ç azalmadan süren adeta b�r 
yaşam b�ç�m�d�r. Yüzyıllardır 
devam eden ve toplumsal 
sosyal dayanışmanın en güzel 
örnekler�n�n serg�lend�ğ� bu 
özel günler bu sene b�raz farklı 
yaşanacak. Tüm dünyayı sararak 
pandem�k hale gelen ve b�z�m 
de �ç�nde geçmekte olduğumuz 
Koronav�rüs (Cov�d-19) �le 

devlet ve m�llet olarak çok c�dd� 
b�r mücadele yürütmektey�z. 
Bu mücadelen�n m�llet�n 
fertler� olarak b�zlere düşen 
kısmı sosyal �zolasyon �le evde 
kalmak, hayatı eve taşımak ve 
sığdırmak. Bu zor günlerde �drak 
edeceğ�m�z mübarek ramazan 
günler�n� toplumun temel� 
olan a�leler�m�zle yakınlaşma 
ve çocuklarımıza örnek olma 
yönünde çok güzel b�r fırsat 
olarak değerlend�reb�l�r�z. 
Ramazan gün ve geceler�nde b�rey 
ve a�le olarak yapab�leceğ�m�z 
çok şey var. Hassas�yetler�m�z�n 

arttığı, �badetler�m�z�n çoğaldığı 
bu bereketl� günlerde a�le �ç� 
�let�ş�m� öne çıkarmalıyız. 
Bu zor zamanları bel�rt�len 
koşullarda yaşayıp �ler�s� �ç�n 
kıymetl� hatıralara dönüştürmek 
her zaman bulunmayacak b�r 
fırsat olarak görülmel�. A�le �ç� 
�let�ş�mde sev�nç ve üzüntüler� 
b�rl�kte yaşama, b�rl�kte yeme 
�çme, sohbet, anıları, hob� 
ve �lg� alanlarını anlatma g�b� 
faal�yetlerle hayatı paylaşmayı 
somutlaştırab�l�r�z. Mübarek 
Ramazan ayında b�rl�kte yapılan 
�ftarlar, b�rl�kte kalkılan sahurlar 

Ramazan

Ramazan İyi Bir Fırsattır
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ve y�ne b�rl�kte evden �fa 
ed�leb�lecek terav�h, teheccüd 
namazları b�zler� b�rb�r�m�ze 
daha da yakınlaştırır. Önceden 
planlama yapıp her gün b�r 
a�le b�rey� merak ed�len b�r 
konuyu, b�r yazarı, b�r sanatı, 
b�r al�m�n hayatını anlatıp, 
tanıtab�l�r. Ramazan ayı �le �lg�l� 
yemek sonrası çay eşl�ğ�nde 
b�r a�le toplantısı yapılıp, bu 
ayda neler�n yapılacağı, neler�n 
yapılmayacağını kararlaştırılab�l�r. 
B�rl�kte Kur’an veya k�tap 
okunab�leceğ�ne, zekât ve 
f�treler�n nasıl, k�me ver�leceğ�ne 
�st�şare yapılıp a�lece b�rl�kte 
karar ver�leb�l�r. Ramazan ayının 
farkını, ev�m�zde yaptığımız bazı 

değ�ş�kl�klerle çocuklarımıza da 
h�ssett�reb�l�r�z. Yet�şk�nler olarak 
hedef�m�z çocukların Ramazan 
ayının gelmes�n� �ple çekmes�n� 
sağlamak olmalı.  Bu bekley�ş�n 
heyecanını artırmak �ç�n, 
Ramazan ayı süres�nce �ht�yaç 
olan alışver�şler�n� çocuğumuzla 
beraber b�lg�sayardan uzaktan 
alışver�şle yapab�l�r�z. Bunun 
yanında Ramazan ayı ves�les� 
�le çocuklarımıza, eş�m�ze, 
kend�m�ze, büyüklere yen� 
g�yecekler, hed�yeler alarak bu 
mübarek ayın daha da manalı, 
mutlu yaşanmasını sağlayab�l�r�z. 
Bu noktada öneml� olan husus 
Ramazan heyecanını, sev�nc�n� 
öncel�kle kend� özel çevrem�zde, 

a�lem�zde h�ssett�r�p, mutluluk ve 
coşkusunu etrafımızla paylaşıp 
yaymamız. A�lem�z, çocuklarımız, 
komşularımız ramazan ayının 
heyecanını görüp h�ssetmel�.  
Etrafımızdak�lere Ramazan’ı 
müjdelemel�y�z. “Nereden 
geld� bu Ramazan’, “Bu sıkıntılı 
zamanda, uzun günlerde nasıl 
oruç tutacağız’’ yer�ne ‘‘İy� k� 
geld�n Ramazan’’, ‘‘Hoş geld�n 11 
ayın Sultanı’’ d�yerek, bu mübarek 
ayın sev�nc�ne tüm a�lem�z�, 
komşularımızı ve yakın çevrem�z� 
ortak etmel�y�z. Son yıllarda 
artış gözlenen a�lede �let�ş�m 
kopukluğunu g�dermede bu 
Ramazan ayı ves�le olsun.
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Sağlık

Ç�n’de ortaya çıkan Mart 
ayından �t�baren ülkem�zde de 
görülen yen� t�p koronav�rüse 
(Cov�d-19) karşı alacağımız 
korunma önlemler�n�n başında 
eller�n sık sık yıkanması, 
yabancı yüzeylerle temas 
sonrası eller�n h�çb�r şek�lde 
yüze, ağza, gözlere temas 
ett�r�lmemes� gel�yor. Zorunlu 
olmadıkça evden dışarı 
çıkılmaması en temel uyarı. 

Korunma önlemler� yanı 
sıra bağışıklık s�stem�n�n 
de güçlend�r�lmes� 
gerekt�ğ� b�l�n�yor. Pek� 
bağışıklık s�stem�m�z� nasıl 
güçlend�receğ�z?

Uzmanlara göre bağışıklığın 
kazanılmasının çeş�tl� aşamaları 
var. İlk d�kkat ed�lmes� 
gerekenler� şöyle sıralayab�l�r�z: 
Yeterl� uyku (günde 7-8 saat), 
stresten uzak durmak, egzers�z 
yapmak, h�jyen kurallarına 
uymak, günde 8-10 bardak 
c�varında su �çmek, s�gara ve 
alkol kullanmamak.

Sağlığın korunmasında en 
temel savunma mekan�zması 
olan bağışıklığın güçlü 
tutulması �ç�n uzmanların 
altın tavs�yeler�n�n başında 
beslenmem�z konusunda 
alacağımız önlemler gel�yor. 
Günde en az �k� pors�yon taze 
meyve yemek ve prob�yot�k 
açısından en az �k� bardak 
yoğurt, kef�r ya da ayran �çmek 
öneml�. 

Haftada 2-3 gün balık, 1-2 
gün kırmızı et ve organ�k tavuk 
et� tüket�lmes�nde fayda var. 
Tab�� besley�c�l�k değer� çok 

yüksek olan kurubaklag�ller� de 
unutmamak gerek�yor: Haftada 
1-2 kez kurubaklag�l yemeğ� 
y�yeb�l�r ya da haşlayarak 4 
yemek kaşığı salatalarımıza 
ekleyeb�l�r�z. 

Uzmanlara göre �ç organları 
d�nlend�rmek açısından �k� öğün 
arasını mümkün olduğu kadar 
uzun tutmakta fayda var. Kahvaltı 
sek�zde yapılıyorsa öğlen yemeğ� 
b�r ya da �k� g�b� yenmel�. 

Tab�� bu arada karbonh�drat 
değer� yüksek olan y�yeceklerden 
uzak durulmalı, kek, kurab�ye, 
makarna, patates g�b� bes�nler� 
b�rl�kte tüket�lmemel�d�r. 

V�tam�nlere gel�nce: Dem�r, B12, 
fol�k as�t ve D v�tam�n� eks�kl�ğ� 

bağışıklık s�stem�n� zayıflatan 
dört büyük v�tam�n eks�kl�ğ�d�r. 
Düzenl� ve dengel� beslenmeye, 
yan� yeterl� sıvı almaya, kal�tel� 
prote�n, doğal sebze, meyve, 
tam tahıl, bakl�yat, v�tam�n, 
m�neral ve ant�oks�danlardan 
zeng�n beslenmeye çalışmalıyız. 
D v�tam�n�, ç�nko, omega-3 
�çeren destekler �le doğal C 
v�tam�n� �şe yarayab�l�r. Badem, 
yer fıstığı, ay çek�rdeğ�, fındık 
g�b� yağlı tohumlar bağışıklık 
s�stem�n� destekleyen E 
v�tam�n� �çer�r. Tek b�r meyve 
veya sebzeye odaklanmadan 
rengarenk ve çeş�tl� beslenmeye 
özen göstererek farklı sebze ve 
meyveler� tüket�p her b�r�n�n 
kend�ne özel faydalarından 
yararlanab�l�rs�n�z.

Hazır gıdalardan uzak 
durularak, doğal ve taze bes�n 
tüket�m�yle yararlı bakter�ler 
�çeren ev yoğurdu g�b� bes�nler�n 
tüket�m�n�n artırılması da 
uzmanların vurguladığı b�r 
başka konu.

Salatalara s�rke eklenmes�n� 
ve kırmızı pancar tüket�m�n� 
de özell�kle öner�l�yor. 
Zerdeçal, üzüm çek�rdeğ� 
�le salatalarımızın �çer�ğ�n� 
zeng�nleşt�rerek bağışıklık 
s�stem�m�z� güçlend�reb�l�r�z. 

Son olarak uzmanlar dünyayı 
etk�s� altına alan Cov�d-19 salgını 
sonrası �nternetten b�l�nçs�zce 
gıda takv�yes� alımı konusunda 
�nsanları uyarıyor. Doktor ya 
da b�r eczacının öner�ler�n� 
d�nlemeden �nternette ‘kes�n 
çözüm’ başlığıyla satılan ürünler�n 
alınmaması tavs�ye ed�l�yor.

Koronavirüse Karşı  
Güçlü Bağışıklık 

“Sağlığın 

korunmasında en temel 

savunma mekan�zması 

olan bağışıklığın 

güçlü tutulması �ç�n 

uzmanların altın 

tavs�yeler�n�n başında 

beslenmem�z konusunda 

alacağımız önlemler 

gel�yor. Günde en az �k� 

pors�yon taze meyve 

yemek ve prob�yot�k 

açısından en az �k� 

bardak yoğurt, kef�r ya 

da ayran �çmek öneml�. ”
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Gönül Coğrafyamız

Puşkin’e İlham Veren Şehir: 
Bahçesaray
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Bahçesaray, ormanlarla 
kaplı dereler�n, pınarların 
bulunduğu yeş�ll�k b�r bölge. 
Önceler� Kırım Hanlığı’nın �lk 
hükümdarları tarafından yaz 
aylarını geç�rmek, avlanmak 
ve d�nlenmek amacıyla 
kullanılıyordu.

1503’te Kırım Hanı I. Mengl� 
G�ray’ın küçük b�r ırmak olan 
Çürüksu’nun kenarına Han 
Sarayı adıyla b�l�nen sarayı 
yaptırdı. Böylece o tar�hten 
sonra çevres�nde gel�şen 
şehre de Han Sarayı’nın bağ 
ve bahçeler �ç�nde olmasından 
dolayı da Bahçesaray adı ver�l�r. 
Şeh�r, bahçeler �ç�ndek� tek 
veya ç�ft katlı evler�n yanında 
cam�ler, selseb�ller ve türbelerle 
güzelleş�p gel�ş�r. 

Rus ordusunun 18. yüzyılın 
�lk yarısında şeh�rde yaptığı 
tahr�batla sarayın tamamı, 
b�t�ş�ğ�ndek� Han Cam�� ve arş�v-
kütüphane �le b�rl�kte yanarak 
yok olmuştur. Bugünkü Han 
Sarayı, bu tahr�battan sonra 
İstanbul’dan get�rt�len usta 
ve malzemelerle daha gen�ş 
b�ç�mde yen�den �nşa ed�lm�şt�r.  

Bu yen�den �nşa faal�yet� 
sırasında bel�rg�n b�r Osmanlı 
karakter� kazanan yapı, avluları, 
bahçeler� ve d�vanıyla Topkapı 

Sarayı’nın küçük b�r kopyasıdır. 
Batı dünyasında “Küçük 
Elhamra” den�len bu saray, 
ünlü Rus edeb�yatçısı Puşk�n’�n 
“Bahçesaray Çeşmes�” adlı 
ş��r�ne �lham verm�şt�r. 

Çarlık Rusyası Kırım’ı 1783’te 
�lhak ett�ğ�nde Bahçesaray’da 
31 cam�, 2 k�l�se, 2 s�nagog, 
2 hamam, 16 han ve 1561 ev 
mevcuttu.  

Bahçesaray sadece m�mar� 
açıdan değ�l, Türk düşünce 
tar�h� �ç�n de öneml�d�r. Z�ra 
Kırımlı ünlü f�k�r adamı, eğ�t�mc� 
ve yayıncı Gaspıralı İsma�l Bey 
Tercüman gazetes�n�n neşr�ne 
1883’te burada başlamıştır. 
Ayrıca Bahçesaray Rusya 
Müslümanlarının eğ�t�m 
merkez� hal�ne gelm�ş ve onların 
uyanışında öneml� b�r yer 
tutmuştur. Sovyet dönem�nde 
Kırım Türkler�n�n �lk m�llî 
kültür ve sanat faal�yetler�n� 
başlattıkları şeh�r y�ne 
Bahçesaray’dır. 
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Kât�p Çeleb� tar�h, coğrafya 
ve b�bl�yografya alanında 
öneml� yapıtlar verm�ş öneml� 
b�r Osmanlı b�lg�n�d�r. 

1609’da İstanbul’da doğan 
Kât�p Çeleb�, IV. Murad 
dönem�nde g�r�ş�len Doğu 
seferler�nde kât�p olarak 
katılmış, 1635’te İstanbul’a 
dönerek kend�s�n� tamamıyla 
�lme verm�şt�r.

Tar�hten tıbba, coğrafyadan 
astronom�ye kadar gen�ş b�r 
�lg� alanı olan Kât�p Çeleb�’n�n 
aynı zamanda zeng�n b�r 
k�taplığı vardı. Tel�f ve çev�r� 
olarak en öneml�ler� tar�h, 
coğrafya ve b�bl�yografya 
alanında y�rm�y� aşkın k�tap 
yazdı. 

Kât�p Çeleb�’n�n eserler�nde 
Batı kaynaklarının önem�ne 
d�kkat� çekmes�, Lat�nce 
öğrenmeye çalışması, bu 
d�lden tercümeler yapması 
dönem�ne göre çok �ler� 
adımlardır.

En tanınmış yapıtlarından 
olan Tuhfetü’l-K�bar f� 
Esfar�’l-B�har’da kuruluş 
dönem�nden 1656’ya kadar 
Osmanlı den�zc�l�ğ�n�n b�r 
tar�hçes� yanında Osmanlı 
donanmasının, tersane ve 
bahr�ye örgütünün �şley�ş�n� 
anlatarak kaptanıderyaların 
yaşam öyküler�n� yazdı. 

Kât�p Çeleb�, C�hannüma 
adlı eser�yle Osmanlı 
coğrafyacılığında yen� b�r 
çığır açmıştır. Batı’da tanınan 
en ünlü yapıtı, 14.500 k�tap 
ve r�salen�n adıyla yazarını 
�çeren Arapça b�bl�yografya 

sözlüğü Keşfü’z-Zünun’dur. 
Ünlü b�lg�n y�rm� yılda 
tamamladığı eser�n� İslam 
dünyasında da genel kabul 
gören Ar�stoteles’�n b�l�m 
tasn�f�ne göre alfabet�k olarak 
düzenlenm�şt�r.

Osmanlı �l�m ve kültür 
hayatına damgasını vuran 
Kât�p Çeleb�, eserler�yle 
Türk�ye’de olduğu kadar Batı 
dünyasında da büyük şöhret 
kazanmıştır. 

Bir Osmanlı Bilgini: 
Kâtip Çelebi

Portre
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Kât�p Çeleb�’y� tasv�r eden b�r m�nyatür




