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Sağlık altyapımızın gücüyle, koronavirüse karşı 
mücadele gibi zor bir süreci inşaallah örnek bir 
sınav vererek atlatacağız. Panik yapmadan akılcı, 
dengeli ve gerçekçi adımlarla mücadelemizi 

kararlılıkla yürütüyoruz. 

En büyük avantajımız güçlü sağlık altyapımız 
ve hastalıkla mücadeleyi erken başlatmış 
olmamızdır. Türkiye bu hastalığı yenebilecek 
imkanlara, milletimiz de alınan tedbirleri 
hassasiyetle uygulayacak dirayete sahiptir. 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tüm imkanlarıyla 
83 milyon vatandaşının her birinin yanındadır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI VE AK PARTİ GENEL BAŞKANI

Hep Beraber
Başaracağız

KORONAVİRÜS'E KARŞI ETKİN MÜCADELEMİZ SÜRECEK
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SINIR TANIMAYAN SALGIN
KOVİD-19
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Koronavirüsler insanlarda veya hayvanlarda hastalığa neden 
olabilen büyük bir virüs ailesi olarak tanımlanmaktadır. Kovid-19 ise, 
yeni keşfedilen koronavirüsün yol açtığı bulaşıcı hastalıktır. Yeni tip 
koronavirüs, koronavirüs (taç virüs) ailesinden pozitif polazariteli 
tek zincirli bir RNA virüsüdür. Virüs, SARS (Severe Acute Respirotary 
Syndrome - Şiddetli Akut Solunum Sendromu) hastalığına yol açan 
SARS-CoV isimli virüsle büyük ölçüde benzeşmektedir.

Yeni tip koronavirüs ilk olarak Aralık ayında Çin’in Wuhan kentindeki 
deniz ürünleri ve hayvan pazarında tespit edilmiştir. Virüsle enfekte 
olan kişilerde en çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve solunum 
sıkıntısıdır. Şiddetli vakalarda zatürre, ağır solunum yetmezliği, 
böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilir. Elde edilen bulgulara göre, 
Kovid-19 yaşlılar ve diyabet, kanser, kronik akciğer hastalıkları ve 
kardiyovasküler hastalıklar gibi medikal problemleri olan kişilerde 
daha ciddi sorunlara yol açmaktadır.

Kovid-19 büyük ölçüde tükürük parçaları ve öksüren yahut hapşıran 
enfekte kişilerden saçılan parçacıklar yoluyla bulaşmaktadır. 
Hâlihazırda Kovid-19 için onaylanmış bir aşı veya tedavi mevcut 
değildir.

Virüsün ilk kez Çin’de yaygın olarak bulunan canlı hayvan 
pazarlarındaki bir hayvandan insana bulaşmış olduğu düşünülmek-
tedir. Çin ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri ilk başta virüsün 
insandan insana bulaşmadığı yönünde açıklama yapmış olsa da, 
kısa süre içerisinde virüsün insandan insana bulaştığı anlaşılmıştır.

Sınır tanımayan salgın
Kovid-19
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Belirtiler DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ VE SAĞLIK BAKANLIĞIMIZIN TANILARINI 
ŞU ŞEKILDE SIRALAMAK MÜMKÜN;

YÜKSEK ATEŞ ÖKSÜRÜK NEFES DARLIĞI BOĞAZ AĞRISI BAŞ AĞRISI
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Doğru Bilinen 
Yanlışlar

Kovid-19 
laboratuvarda 
üretilmiş bir 
virüstür.

Kovid-19 evcil 
hayvanlardan da 
bulaşabilir. 

Her Kovid-19 
enfekte olgu, 
ağır ve ölümcül 
seyreder. 

Kovid-19 sadece 
yaşlı nüfusu 
etkileyen bir 
virüstür. 

Şu ana kadar Kovid-
19’un laboratuvar 
ortamında 
hazırlanmış bir virüs 
olduğuna dair kanıt 
söz konusu değildir. 
Mikroorganizmaların 
geçirdikleri doğal 
basamaklar sonucu 
topluma yayılmıştır. 

Şu ana kadar yapılan 
çalışmalarda evcil 
hayvanlardan 
insanlara 
Kovid-19 geçişi 
saptanmamıştır. 

Hastalık yüzde 
80 oranında hafif 
seyreder. 

Kovid-19 erişkin 
yaştaki tüm bireyleri 
etkileyebilir. Hastalığı 
ağır geçirme olasılığı 
yaş ilerledikçe 
artmaktadır.

DOĞRU DOĞRU DOĞRU DOĞRU

YANLIŞ YANLIŞ YANLIŞ YANLIŞ
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Doğru Bilinen Yanlışlar

Kovid-19 için aşı 
geliştirildi ancak 
henüz piyasaya 
sürülmedi. 

Kovid-19 
tedavisinde 
antibiyotik 
kullanımı gereklidir. 

Cerrahi olarak 
isimlendirilen ve 
normal maske 
olarak tanımlanan 
maskeler gün içinde 
kullanıldıktan sonra 
tekrar kullanılabilir. 

Enfekte yüzeyleri 
sadece su ile ya 
da ıslak mendille 
silmek yeterlidir. 

Kovid-19 için 
henüz geliştirilmiş 
kullanılabilecek 
bir aşı 
bulunmamaktadır. 

Kovid-19 bir 
virüs hastalığı 
olup antibiyotik 
kullanımının hastalık 
seyri üzerinde 
bir etkisi yoktur. 
Antibiyotikler virüse 
etki etmez. 

Cerrahi maskelerin 
kullanım süresi 
3-4 saat olup, 
nemlendiğinde ya 
da kirlendiğinde 
değiştirilmesi 
gerekir. Maske 
yıkandığında 
koruyuculuk işlevini 
kaybeder. 

Yüzeyler belli 
oranda sulandırılmış 
çamaşır suyu 
ya da deterjanla 
temizlenmelidir. 

DOĞRU DOĞRU DOĞRU DOĞRU

YANLIŞ YANLIŞ YANLIŞ YANLIŞ
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Doğru Bilinen 
Yanlışlar

Burnu tuzlu suyla 
yıkama, tuzlu 
suyla gargara 
yapmak ya da 
sirke, virüsün 
bulaşıcılığını 
engeller. 

Sıcak içecekler 
içmek virüsü 
öldürür. 

Sarımsak, 
soğan yemek 
koronavirüs 
enfeksiyonunu 
önler. 

Bu konuda hiçbir 
bilimsel veri yoktur. 
Hatta tuzlu suyun 
tuz oranı yüksek 
olursa üst solunum 
yolu hücrelerine 
hasar verebilir.

Aşırı sıcak içecekler 
‘koruyucu epitel 
tabakayı’ ve 
‘önleyici bağışıklık 
salgınlarını’ tahrip 
ettiğinden faydadan 
çok zarar verebilir. 

Sarımsak ve soğan 
antimikrobiyal 
özellikleri olan 
sağlıklı gıdalardır 
ama koronavirüsten 
koruması gibi bir 
faydası bilimsel 
olarak ortaya 
koyulmamıştır. 

DOĞRU DOĞRU DOĞRU

YANLIŞ YANLIŞ YANLIŞ

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSLE ETKİN MÜCADELE12



Hastalıkların
Farkları

Soğuk havada kendini gösteren 
grip, nezle, alerji ile Kovid-19'da 
birbirine benzer bulguların söz 
konusu olabildiği, ancak yüksek 
ateş, kuru öksürük ve nefes 
darlığında mutlaka Kovid-19 
değerlendirmesi yapılması 
gerektiği belirtildi.

KOVİD-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar

ALERJİNEZLE KOVİD-19

ŞIDDETLI BURUN AKINTISI

HAPŞIRIK

HIRILTI

GÖZLERDE KIZARIKLIK

KAŞINTI

BAŞ VE BOĞAZ AĞRISI

NEFES DARLIĞI

ANİ ATEŞ

HALSİZLİK

KURU ÖKSÜRÜK

GRİP
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Çin

Çin, DSÖ’ye ülkede olağan 
dışı zatürre vakaları 
görüldüğünü bildirdi. Vakalar 
Hubei eyaletinin 11 milyon 
nüfuslu Wuhan kentindeydi.

Çin
 
Hastaların bir bölümünün 
Hunan Deniz Ürünleri 
Pazarı’nda çalıştığının 
ortaya çıkması üzerine pazar 
kapatıldı. Yeni virüsün 2002-
2003 yılında dünya çapında 
770 kişiyi öldüren şiddetli 
akut solunum sendromu 
SARS virüsü olmadığı ortaya 
çıktı.

Dünya Sağlık Örgütü
 
DSÖ Korona ailesine 
mensup yeni bir virüsün 
bu hastalıklara yol açtığını 
açıkladı.

Zaman
Çizelgesi

31 ARALIK20
19

20
20

1 OCAK 7 OCAK

Küresel bir salgına dönüşen 
Kovid-19’un dünyaya yayılma 
sürecindeki önemli gelişmelerden 
bazıları kronolojik olarak aşağıda 
gösterilmektedir: 
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Çin

Çin yeni tip koronavirüsten 
ilk ölümü açıkladı. Deniz 
ürünleri pazarından alışveriş 
yapmış 61 yaşındaki bir 
adamın virüse bağlı kalp 
yetmezliğinden öldüğünü 
duyurdu.

Tayland ve Japonya
 
Tayland ve Japonya birer 
koronavirüs vakası açıkladı. 
Her iki kişinin de yakın 
zamanda Çin’in Wuhan 
kentini ziyaret ettiği belirtildi.

Japonya

Dünya Sağlık Örgütü
 
DSÖ, Çinli yetkililerin yeni 
tip koronavirüsün insandan 
insana geçtiğine dair bir 
kanıt bulamadıklarını 
açıkladı.

11 OCAK 13 OCAK 14 OCAK

Zaman Çizelgesi
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Dünya Sağlık Örgütü

DSÖ koronavirüs raporunu 
yayınladı. Rapora göre, 
Çin’de 258’i Wuhan şehrinin 
bulunduğu Hubei eyaletinde 
olmak üzere 278 koronavirüs 
vakası görülmüştü.

Virüsün insandan insana 
geçtiğine dair ilk açıklama 
geldi.

ABD
 
ABD’nin Washington 
eyaletinde, Wuhan’dan 
yeni dönmüş bir kişide 
koronavirüs görüldüğü 
açıklandı. 

Çin

22 Ocak’ta Çin’de 
ölü sayısı 17'ye, 
vaka sayısı 550’ye yükseldi.

Çin
 
Wuhan’dan gelen karantina 
haberi koronavirüs salgını 
riskini açıkça ortaya 
koydu. Wuhan’dan çıkışlar 
yasaklandı; şehir dışına 
yapılacak uçuşlar ve tren 
seferleri durduruldu. 

Dünya Sağlık Örgütü

Aynı gün DSÖ yeni tip 
koronavirüsün Çin dışındaki 
insanlara yayıldığına 
dair kanıt bulunmadığını 
belirterek, “uluslararası 
kamu sağlığı acil durumu” 
oluşturmadığını açıkladı.

Zaman
Çizelgesi

20 OCAK 21-22 OCAK 23 OCAK

550
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Fransa

Koronavirüs salgını Avrupa 
ülkelerinde önce Fransa’ya 
ulaştı. Karantinaya alınan üç 
hastanın da Çin’e seyahat 
ettikleri açıklandı.

Dünya Sağlık Örgütü
 
DSÖ’den beklenen açıklama 
geldi. Örgüt küresel acil 
durum ilan etti. 31 Ocak’a 
kadar Hindistan, Filipinler, 
Rusya, İspanya, İsveç 
ve İngiltere de virüsün 
görüldüğü ülkeler arasına 
katıldı.

Dünya
 
Avustralya, Kanada, 
Almanya, Japonya, Singapur, 
ABD, Birleşik Arap Emirlikleri 
ve Vietnam’dan yeni vaka 
haberleri geldi.

Zaman Çizelgesi

27 OCAK 30 OCAK 1 ŞUBAT
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Filipinler

Çin dışındaki ilk ölüm haberi 
Filipinler’den geldi. 

DSÖ, yeni tip koronavirüse 
karşı bilinen etkili bir tedavi 
bulunamadığını duyurdu.

Çin
 
Tüm dünyada tepkilere 
neden olan bir ölüm haberi 
geldi. Koronavirüsle ilgili ilk 
uyarıları yapan ve çalıştığı 
hastanede virüsü kapan 
Doktor Li Wenliang'ın 
öldüğü duyuruldu. Çin 
polisi Aralık ayında Li’nin 
de aralarında olduğu 8 
doktora, ortaya çıkan virüs 
hakkında sosyal medya 
üzerinden arkadaşlarını 
bilgilendirdikleri için uyarı 
cezası vermişti. 

Çin
 
Çin’de ölü sayısı 908’e 
çıkarak, 2002-2003 
yıllarındaki SARS 
salgınındaki can kaybını aştı. 
Ülkede vaka sayısı 40 bin 
171’e yükseldi.

Zaman
Çizelgesi

2 ŞUBAT 7 ŞUBAT 10 ŞUBAT

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSLE ETKİN MÜCADELE18



Dünya Sağlık Örgütü

DSÖ, yeni tip koronavirüsün 
adını “Kovid-19” (Covid-19) 
olarak belirledi.

Afrika
 
Mısır’ın bir vaka 
açıklamasıyla Kovid-19 
Afrika kıtasına da giriş 
yapmış oldu. 

Fransa
Avrupa’dan ilk ölüm haberi 
Fransa’dan geldi.

İran
 
İran, sınırları içinde iki 
kişide Kovid-19 saptandığını 
ve bu kişilerin hayatlarını 
kaybettiğini açıkladı. 

Zaman Çizelgesi

11 ŞUBAT 14 ŞUBAT 19 ŞUBAT

KOVİD-19
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Ortadoğu

Kuveyt, Bahreyn, Irak, 
Afganistan ve Umman 
ilk koronavirüs vakalarını 
açıkladı. 

Çin

77 bin 200’den fazla vakanın 
görüldüğü Çin’de ölü sayısı 
2 bin 595 oldu. 

İran
 
İran’da Sağlık Bakan 
Yardımcısı Kovid-19 kaptığını 
açıkladı.

Dünya
 
Küresel çapta can kaybı 
2 bin 800’ü buldu ve vaka 
sayısı 80 bini aştı. Virüs, 
Norveç, Romanya, Gürcistan, 
Pakistan, Makedonya ve 
Brezilya’ya yayıldı.

Zaman
Çizelgesi

24 ŞUBAT 25 ŞUBAT 26 ŞUBAT

İRAN
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Avrupa

Estonya, Danimarka, Kuzey 
İrlanda ve Hollanda’da ilk 
vakalar kaydedildi.

Ortadoğu
 
Suudi Arabistan, Ürdün 
ve Tunus ilk koranavirüs 
vakalarını açıkladı.

Dünya
 
Salgın 84 ülkeye sıçradı. 
Vaka sayısı dünyada 95 bini 
geçerken, can kaybı sayısı 3 
bin 30’u aştı.

Zaman Çizelgesi

27 ŞUBAT 2 MART 5 MART
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Dünya

Dünya genelinde hastalığa 
yakalanan kişi sayısı 100 
bini geçti. Avrupa'da hayatını 
kaybedenler arasında ilk kez 
bir Türk yer aldı.

Dünya
 
90 ülkeye yayılmış olan 
salgında vaka sayısı 102 bini 
ve can kaybı 3 bin 500’ü aştı.

Dünya
 
Dünya genelinde vaka 
sayısı 110 bini aştı. 
Dünya borsalarında ‘‘Kara 
Pazartesi’’ yaşandı. 

Global Ekomi 

Wall Street’te borsa 
endekslerinin Pazartesi günü 
haftaya yüzde 7’lik kayıplarla 
başlamasının ardından 
işlemler 15 dakika süreyle 
durdu. Londra ve Frankfurt 
borsaları yüzde 7’nin 
üzerinde değer kaybetti. ABD 
ham petrol fiyatlarındaki 
yüzde 20 kayıp, 1991’deki 
Körfez Savaşı’ndan bu yana 
bir gün içinde yaşanan en 
büyük düşüş oldu. 

Zaman
Çizelgesi

6 MART 7 MART 9 MART
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Avrupa

DSÖ Kovid-19 salgınını 
pandemi kategorisine aldı. 

Türkiye

Aynı gün Türkiye’den ilk vaka 
açıklaması geldi.

Dünya
 
Küresel çapta can kaybı 
sayısı 4 bin 600’ü, vaka 
sayısı 126 bini geçti. 

Çin

Çin ise yedi haftadır süren 
salgında ilk defa 15 yeni 
vakayla günlük en düşük 
sayıyı açıkladı.

ABD

ABD’de ise Başkan Trump, 
ülke genelinde acil durum 
ilan etti.

Türkiye
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 
Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı 
ilk can kaybını açıkladı.

İtalya

Avrupa'da en yoğun salgının 
yaşandığı İtalya'da 24 
saatte 345 kişinin hayatını 
kaybetmesiyle ölü sayısı 2 
bin 503’e çıktı. Toplam vaka 
sayısıysa 27 bin 980’den 31 
bin 506’ya yükseldi. 

Avrupa Birliği

Avrupa Birliği (AB) sınırlarını 
birlik dışı ülkelere kapattı.

Zaman Çizelgesi

11 MART 12 MART 17 MART
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Dünya

Kovid-19 vaka sayısı tüm 
dünyada 200 bini aştı. Can 
kaybı ise 8 binin üzerine 
çıktı. 

Avrupa

3 bin 421 ölümün yaşandığı 
Avrupa, pandeminin beşiği 
olan Asya'yı geçti. Avrupa 
Komisyonu Başkanı Ursula 
von der Leyen, AB'nin 
mücadelede çok geç 
kaldığını itiraf etti.

Çin
 
Salgının başladığı Çin'in 
Hubei eyaleti ve Wuhan 
kentinde yeni vakanın hiç 
görülmediği ilk gün oldu. 

Dünya
 
Dünya genelinde can kaybı 
sayısı 15 bin 400'ü geçti. 

Dünya Sağlık Örgütü

DSÖ pandeminin ivme 
kazandığı uyarısında 
bulundu. 

Global Ekonomi

Uluslararası Para Fonu, 
Kovid-19 salgını nedeniyle 
2020'de dünyanın 2008-
2009'daki küresel mali krizin 
yol açtığından daha kötü 
olabilecek bir resesyona 
gireceği tahmininde bulundu. 

Zaman
Çizelgesi

18 MART 19 MART 23 MART
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Tokyo 
Olimpiyatları

Tokyo Olimpiyat Oyunları bir 
yıl ertelendi.

Çin
 
Kovid-19’un çıkış noktası 
Çin’in Hubei eyaletinde aylar 
süren sokağa çıkma yasağı 
kaldırıldı.

G-20 Zirvesi
 
G-20 Zirvesi telekonferans 
yoluyla gerçekleştirildi.

ABD

Amerika'da işsiz kaldıkları 
için yardım başvurusunda 
bulunanların sayısı bir 
haftada üç milyonu geçti. 
FED Başkanı Jerome Powell, 
Amerikan ekonomisinin 
resesyona çoktan girmiş 
olabileceğini söyledi.

Zaman Çizelgesi

24 MART 25 MART 26 MART
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Çin
 
Kovid-19’un ilk ortaya çıktığı Çin, yabancılara 
geçici olarak ülkeye giriş yasağı koydu.

ABD

ABD Başkanı Donald Trump ülkesinin 
tarihindeki en büyük ekonomik teşvik paketini 
onayladı.

Başkan Donald Trump Savunma İmalat Yasası 
kapsamında Kovid-19’la mücadele için otomotiv 
şirketi General Motors’u suni solunum cihazları 
üretmekle görevlendiren bir kararı imzaladı.

Dünya
 
Dünya genelini etkileyen koronavirüs salgınında 
hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 700 olurken, 
virüs bulaşan kişi sayısı 678 bin, iyileşenlerin 
sayısı ise 145 bin 600 oldu.

Rusya
Rusya Federal Biyomedikal Ajansı (FMBA), 
yeni tip koronavirüsü tedavi edecek ilacın 
geliştirildiğini öne sürdü. 

Çin
Çin yurtdışından gelen Kovid-19 hastalarının 
sayısının giderek artması üzerine ikinci bir salgın 
dalgasına karşı uyarıda bulundu.

ABD
ABD’de bir yaşından küçük bir bebek Kovid-19 
nedeniyle hayatını kaybetti.

Fransa
Fransa'da Şubat ayında Mulhouse kentindeki 
bir kilisede düzenlenen dini toplantının binlerce 
Kovid-19 vakasının kaynağı olduğu ortaya çıktı. 

Zaman
Çizelgesi

27 MART 28 MART
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Dünya 

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres “Kovid-19 Salgını’nın II. Dünya 
Savaşı’ndan bu yana insanlığın karşı karşıya kaldı en ciddi kriz olduğunu” 
söyledi.

Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 
639'a, vaka sayısı ise 823 bin 284'e ulaştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump 
telefonda görüştü. Salgınla mücadelenin ancak küresel dayanışma ve iş birliği 
ile başarıya ulaşabileceği hususunda mutabık kalan iki lider; salgının muhtelif 
etkilerinin kontrol altına alınması için en iyi uygulamalar ile veri ve tecrübelerin 
paylaşımı noktasında gerekli adımları atmayı kararlaştırdı.

İran'ın Meşhed kentinde yeni doğan bir bebekte koronavirüs tespit edildi.

Belçika'da 12 yaşında bir kız çocuğu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Örgütü, Kovid-19 salgını nedeniyle Avrupa 
şebekesindeki uçuş trafiğinin yüzde 88 azaldığını bildirdi.

Türkiye'nin kurduğu Gazze Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi, İsrail ablukası 
altındaki Gazze'de koronavirüs salgınıyla mücadelede hizmet vermeye başladı.

Yunanistan'da kamplarda kalan sığınmacılar arasında ilk koronavirüs vakası 
tespit edildi.

Dünya 

Dünya genelinde toplam 
vaka sayısı 903 bin 819'a 
ulaştı.

ABD'de koronavirüs 
salgını nedeniyle hayatını 
kaybedenlerin sayısı son 
24 saatte 920 artarak 4 
bin 90'a yükseldi. Ülkede 
virüsün bulaştığı kişi 
sayısı son 24 saatte 25 
bin 23 artışla 189 bin 
633'e çıktı.

Kovid-19 ile mücadele 
kapsamında sağlık 
malzemelerini taşıyan 
Türk Silahlı Kuvvetlerine 
ait uçaklar, İspanya’nın 
başkenti Madrid ve 
İtalya’nın başkenti 
Roma’ya ulaştı. NATO 
Genel Sekreteri 
Jens Stoltenberg 
yardımlarından dolayı 
Türkiye’ye teşekkür etti.

Zaman Çizelgesi

31 MART 1 NİSAN
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Zaman
Çizelgesi

Dünya

Dünya genelinde yeni tip 
koronavirüs bulaşan kişi sayısı, 
2 Nisan 2020, saat 00.00 
itibarıyla 910 bini geçerken; can 
kaybı 46 bine, iyileşenlerin sayısı 
da 193 bine ulaştı.

TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, 44 ülkenin parlamento 
başkanına koronavirüsle 
mücadelede tek vücut olma 
yönünde mektup gönderdi.

Kovid-19 ile mücadele 
kapsamında Rusya’dan 
ABD'ye gönderilen ve tıbbi 
ekipman taşıyan "AN-124" tipi 
askeri kargo uçağı New York 
Uluslararası Havalimanı JFK’ye 
indi.

NATO'nun 70 yıllık tarihinde ilk 
kez video konferans yoluyla 
Dışişleri Bakanları Toplantısı 
düzenlendi.

Dünya

Dünya genelinde koronavirüs 
bulaşan kişi sayısı 1 milyonu 
geçerken, can kaybı 54 bini 
ve iyileşenlerin sayısı 220 bini 
geçti.

İsveç merkezli sağlık şirketi 
Mölnlycke, Çin'den İtalya ve 
İspanya için ithal ettikleri 
milyonlarca yüz maskesi ve 
eldivene Fransa tarafından el 
konulduğunu açıkladı.

BM Genel Kurulu Kovid-19 
salgınına karşı küresel 
dayanışma ve uluslararası 
işbirliğinin artırılması çağrısı 
yapan ilk kararı oy birliğiyle 
kabul etti.

Almanya Başbakanı Angela 
Merkel'in Kovid-19 salgınına 
karşı önlem amacıyla girdiği 
karantina sürecinin sona erdiği 
bildirildi.

Dünya

Dünya genelinde Kovid-19 vaka 
sayısı 1 milyon 118 bin 244’e 
ulaştı. 59 bin 220 kişi hayatını 
kaybederken, virüse yakalanan 
229 bin 157 kişi iyileşti.

ABD'nin Maryland eyaletinde 5 
bebekte Kovid-19 tespit edildi.

2 NİSAN 3 NİSAN 4 NİSAN
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Zaman Çizelgesi

Dünya

Dünya genelinde Kovid-19 
vaka sayısı 1 milyon 
200 bini geçti. Kovid-19 
nedeniyle 64 bin 747 kişi 
hayatını kaybetti. Dünya 
genelinde Kovid-19'dan 
iyileşen kişi sayısı 250 bini 
aştı.

Türk Dili Konuşan Ülkeler 
İşbirliği Konseyi (Türk 
Konseyi) Genel Sekreteri 
Bağdat Amreyev, Konseye 
üye ülkelerin Kovid-19 
karşısında birbiriyle 
dayanışma sergilediğini 
belirterek Türk dünyasının 
salgınla mücadelede 
uluslararası toplumun 
geri kalanıyla da iş birliği 
içinde hareket edeceğini 
vurguladı.

İngiltere

Yeni tip koronavirüs tedavisi gören İngiltere 
Başbakanı Boris Johnson yoğun bakıma alındı.

Dünya Sağlık Örgütü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, yeni tip koronavirüse 
(Kovid-19) karşı geliştirilecek aşı ve ilaçların 
"Afrika'da denenmesi gerektiğini" söyleyen 2 
Fransız doktorun ifadelerini, "ırkçı, utanç verici, 
korkunç ve sömürge dönemi kalıntıları" şeklinde 
niteleyerek "Afrika herhangi bir aşı için test alanı 
olamaz ve olmayacaktır." dedi.

Fransa

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Fransa'nın 
İkinci Dünya Savaşı'ndan beri olan en büyük 
ekonomik daralmasını bu yıl yaşayabileceğini 
açıkladı.

Singapur

Singapur'da yaklaşık 20 bin yabancı işçi 
karantinaya alındı.

5 NİSAN 7 NİSAN6 NİSAN

Dünya

Dünya genelinde Kovid-19 
teşhisi konulduktan 
sonra iyileşenlerin sayısı 
285 bini geçti. Hayatını 
kaybedenlerin sayısı 75 
bin 299'a, vaka sayısı ise 
1 milyon 352 bin 287'ye 
ulaştı.

Çin

Çin'de ilk defa Kovid-19 
nedeniyle yaşamını yitiren 
vaka olmadığı açıklandı.

Norveç

Norveç Sağlık Bakanı Bent 
Höie, ülkedeki Kovid-19 
salgınını kontrol altına 
aldıklarını bildirdi.
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Suudi Arabistan

Suudi Arabistan'da 
koronavirüsle mücadele 
kapsamında 4 ilde ve 5 
büyük kentte sokağa çıkma 
yasağı ilan edildi.

KKTC

KKTC'de koronavirüs 
kaynaklı 3. ölüm kayıtlara 
geçerken, ilk kez bir 
KKTC vatandaşı Kovid-19 
sebebiyle yaşamını yitirdi.

Japonya

Japonya’da Kovid-19 
salgınına karşı Tokyo ve 
Osaka dahil 7 eyalette 
olağanüstü hal ilan edildi.

Zaman
Çizelgesi

7 NİSAN

Dünya

Dünya genelinde Kovid-19 kaynaklı 
hayatını kaybedenlerin sayısı 84 bin 
792, toplam vaka sayısı 1 milyon 462 
bin 698 ve iyileşenlerin sayısı ise 313 
bin 019 oldu.

Türkiye

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı 
Şi Cinping ile telefonda görüştü. 
Görüşmede, Kovid-19 ile mücadelede 
iş birliği konuları ve ikili ilişkiler ele 
alındı.

8 NİSAN

Malezya

Malezya'nın idari başkenti 
Putrajaya, Kovid-19 
salgını nedeniyle kırmızı 
bölge ilan edilen kentler 
arasına girdi.

ABD

ABD Başkanı Donald 
Trump, resmi Twitter 
hesabından yaptığı 
açıklamada, Dünya Sağlık 
Örgütünü (DSÖ), Kovid-19 
salgınında "Çin yanlısı 
bir tutum sergilemekle" 
suçladı.
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Zaman Çizelgesi

Dünya

Dünya genelinde 
Kovid-19 vaka 
sayısı 1 milyon 
513 bin 358’e 
ulaştı. İyileşen kişi 
sayısı ise, 340 bini 
aştı.

Balkanlar

Koronavirüs salgını 
ile mücadeleye 
destek amacıyla 
Türkiye'nin 
gönderdiği tıbbi 
yardım, Sırbistan, 
Bosna Hersek, 
Karadağ, Kuzey 
Makedonya ve 
Kosova'ya ulaştı.

9 NİSAN 10 NİSAN

Dünya

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi 
sayısı 1 milyon 650 bini aşarken, can 
kaybı 100 bini, iyileşenlerin sayısı ise 
365 bini geçti.

Dünya Sağlık Örgütü

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi 
Pavel Ursu, Türkiye’nin tanı kapasitesi 
ve Kovid-19 ile mücadelede tedavi 
konusundaki muazzam çabaları 
nedeniyle örnek bir ülke olduğunu ve 
bu süreci şeffaf bir şekilde yürüttüğünü 
bildirdi.

Türkiye

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın talimatıyla, Sağlık Bakanlığı 
tarafından hazırlanan ve Kovid-19 
ile mücadelede kullanılacak sağlık 
malzemelerini İngiltere’ye ulaştıracak 
TSK’ya ait uçak Ankara Etimesgut’tan 
havalandı.

Türkiye

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın talimatlarıyla Kovid-19 virüsüne 
karşı alınacak tedbirler kapsamında, Libya 
halkına ve bölgede görev yapan eğitim işbirliği 
ve danışma timlerine sağlık malzemeleri 
gönderildi.

Türkiye

Türkiye Kovid-19 ile mücadele kapsamında 
Lübnan'a gıda yardımında bulundu.

Avrupa  Birliği

AB ülkeleri, Kovid-19'un etkilerine karşı 
yaklaşık 540 milyar avroluk ekonomik pakette 
uzlaşı sağladı.

İsveç

İsveç'in Södertalje kentinde, boş yatak 
olmasına rağmen yoğun bakıma alınmayan 
Kovid-19 hastası 81 yaşındaki Hanna Altınsu 
hayatını kaybetti.
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Zaman
Çizelgesi

11 NİSAN 12 NİSAN

Dünya

Dünya genelinde 
koronavirüse 
yakalanan kişi 
sayısı 1 milyon 
715 bin 143 kişiye, 
can kaybı 104 bin 
800’e, iyileşenlerin 
sayısı ise 389 bin 
374’e ulaştı.

Şampiyonlar 
Ligi

Futbolda 2020 
Uluslararası 
Şampiyonlar 
Kupası, Kovid-19 
salgını nedeniyle 
iptal edildi.

Dünya

ABD’de koronavirüs 
ile mücadele 
kapsamında, halkın 
büyük bölümünün 
"evde kal" çağrısına 
uyması sayesinde, 
büyük şehirlerde hava 
kirliliğinin yüzde 30 
azaldığı belirtildi.

İngiltere

Kovid-19 tedavisi 
gören İngiltere 
Başbakanı Boris 
Johnson St. Thomas 
Hastanesi’nden 
taburcu edildi. 
Moskova bölgesinde 
daha önce getirilen 
sokağa çıkma 
kısıtlamasında 
"izin" uygulamasına 
geçilmesi kararı 
alındı.

Dünya

Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle can 
kaybı sayısı 115 bin 2862’ya ulaştı. Toplam vaka 
sayısı ise 1 milyon 864 bini geçti.

Rusya

Koronavirüs salgınına ilişkin açıklamada 
bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 
ülkesinde durumun kötüye gittiğini duyurdu.

Pakistan

Pakistan Başbakanı İmran Han, borç yükü 
altındaki gelişmekte olan ülke ekonomilerinin 
koronavirüs salgınına karşı ilan edilen "işlerin 
durdurulması" gibi uygulamalar nedeniyle zorlu 
bir sürece girdiğini söyledi.

13 NİSAN
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Zaman Çizelgesi

Dünya

Dünya genelinde koronavirüse yakalanan 
kişi sayısı 1 milyon 975 bin 584, hayatını 
kaybedenlerin sayısı 124 bin 556, iyileşenlerin 
sayısı 465 bin 556 oldu.

UNICEF

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu 
(UNICEF), Kovid-19 salgını nedeniyle kızamık 
aşısı kampanyalarının 24 ülkede ertelenmesinin 
117 milyon çocuğu etkileyebileceği uyarısında 
bulundu.

Çin

Çin Devlet Konseyi, koronavirüse karşı geliştirilen 
2 aşının daha klinik deneylerine başlanmasını 
onayladıklarını bildirdi.

Brezilya

Brezilya sıtma ilacı klorokin difosfatın koronavirüs 
tedavisindeki etkisini araştıran klinik denemede, 
iki hastanın ilacın yan etkisi nedeniyle hayatını 
kaybettiğini duyurdu.

Avrupa Birliği 

AB, koronavirüsle mücadele için yıllık bütçesinde 
yaklaşık 3,5 milyar avroluk artışa gitti.

Uganda

Uganda'nın tanınan şarkıcılarından milletvekili Bobi 
Wine, Çin’de koronavirüsü tekrar yaydıkları iddiasıyla 
yabancı düşmanlığı ve kötü muameleye maruz kalan 
Afrikalıları ve Afro-Amerikalıları ülkeden kurtarmak için 
kampanya başlattı.

Endonezya

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, ülkeye yayılan 
yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 
ulusal afet kararı aldı.

14 NİSAN
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Ellerinizi sık 
sık su ve 
sabun ile en 
az 20 saniye 
boyunca 
ovarak yıkayın.

Bulunduğunuz 
ortamları sık sık 
havalandırın.

Kıyafetlerinizi 
60-90o'de normal 
deterjanla yıkayın.

Kapı kolları, armatürler, 
lavabolar gibi sık 
kullandığınız yüzeyleri 
su ve detarjanla her 
gün temizleyin.

Soğuk algınlığı belirtileri 
gösteren kişilerle 
aranıza en az 3-4 adım 
mesafe koyun.

Koronavirüs Riskine Karşı
14 Kural

1 2
Öksürme veya hapşırma 
sırasında ağız ve burunu tek 
kullanımlık mendille kapatın. 
Mendil yoksa dirseğin iç 
kısmını kullanın.

3

8 9 10
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Soğuk algınlığı 
belirtiniz varsa 
yaşlılar ve kronik 
hastalığı olanlarla 
temas etmeyin, 
maske takmadan 
dışarı çıkmayın.

Havlu gibi kişisel 
eşyalarınızı ortak 
kullanmayın. 

Bol sıvı tüketin, 
dengeli beslenin, 
uyku düzenine 
dikkat edin.

Düşmeyen ateş, 
öksürük ve nefes 
darlığınız varsı, 
maske takarak bir 
sağlık kuruluşuna 
başvurun.

Koronavirüs Riskine Karşı 14 Kural

Tokalaşma, 
sarılma gibi yakın 
temaslardan 
kaçının.

Yurt dışı 
seyahatlerinizi 
iptal edin ya da 
erteleyin.

6
Yurt dışından 
dönüşte ilk 14 günü 
evinizde geçirin.

74

11 1413

Ellerinizle 
gözlerinize, ağzınıza 
ve burnunuza 
dokunmayın.

5

12
HEP BERABER BAŞARACAĞIZ 35



TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSLE ETKİN MÜCADELE36



DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE
KOVİD-19
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Çin’in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip 
koronavirüs bugün itibarıyla (14 Nisan 2020) dünyada 188 ülkeye 
yayılmıştır. Dünya genelinde 1 milyon 996 bin 681 kişiye Kovid-19 
tanısı koyulmuş, 500 bin 717 kişi iyileşmiş ve 127 bin 590 kişi 
yaşamını yitirmiştir. Aşağıdaki harita ve grafik ülkeleri ve tarih 
aralığıyla zikredilen rakamları detaylı şekilde göstermektedir.   

Dünyada ve Türkiye'de
Kovid-19

Dünyada Genel Görünüm

Ölümlü vakaların görüldüğü ülkeler
Covid-19 görülen ülkeler
Vaka görülmeyen ülkeler

Kanada

ABD

Brezilya

Arjantin
Şili

Peru

İngiltere

Laos

Filipinler

Güney Afrika

Fas

Gabon

Yeni Zelanda

Japonya

Rusya

Türkiye

Cezayir
HindistanMısır

Etiyopya

İsveç

Fransa

İran

DOMİNİK CUMH.

Çin

Avustralya
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Dünyada ve Türkiye'de
Kovid-19

Dünyada ve Türkiye'de Kovid-19

Nüfus, test ve tanı sayıları, sağlık hizmetleri kapasitesi, alınan 
önlemlerin kapsamı gibi pek çok parametreye göre değerlendirilme-
si gereken salgının ülkelere göre etkileri farklılık göstermektedir. 
Bugün en fazla ölümün gerçekleştiği ilk beş ülke sırasıyla ABD, 
Italya, Ispanya, Fransa ve Ingiltere olarak gerçekleşmiştir. En fazla 
vakanın bulunduğu ülkeler dikkate alındığında ise, ABD (609 bin 
516) birinci sırada gelmekte, onu sırasıyla Ispanya (174 bin 060), 
Italya (162 bin 488), Fransa (144 bin 411) ve Almanya (132 bin 210) 
izlemektedir.

DÜNYA GENELİNDE KOVİD-19
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TANI: 1.996.681 İYİLEŞEN: 500.717 ÖLÜM: 127.59014.04.2020
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Dünyada ve Türkiye'de
Kovid-19

Aşağıdaki tabloda tanı sayısına göre sıralanmış listede en fazla 
vakanın bulunduğu 10 ülke gösterilmektedir. 

DÜNYADA EN FAZLA VAKA GÖRÜLEN ÜLKELER

ÜLKE ÖLÜM / TANI: %6.38 ÖLÜM: 127.590

AMERIKA BIRLEŞIK DEVLETLERI

ISPANYA

ITALYA

FRANSA

ALMANYA

INGILTERE

ÇIN

IRAN

TÜRKIYE

BELÇIKA

%4.24

%10.48

%12.96

%10.97

%2.64

%12.89

%4.06

%6.25

%2.15

%13.35

609.516

174.060

162.488

144.411

132.210

94.845

83.351

74.877

65.111

31.119

26.057

18.255

21.067

15.750

3.495

12.129

3.346

4.683

1.403

4.157

TANI: 1.996.717
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Dünyada ve Türkiye'de Kovid-19

HEP BERABER BAŞARACAĞIZ 41



Dünyada ve Türkiye'de
Kovid-19
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Dünyada ve Türkiye'de Kovid-19

Devletimiz aldığı tedbirler ile koronavirüsün ülkemize girişini uzunca 
bir süre engellemiştir. Türkiye’de ilk vaka 11 Mart 2020 tarihinde 
tespit edilmiştir. Çin, Italya ve Ispanya gibi ülkelerde Ocak ayında 
görülmeye başlanan vakalar sonucu, Devletimiz diğer ülkelerdeki 
salgın seyrini izleme ve değerlendirme süreçlerini titizlikle 
gerçekleştirmiş ve kapsamlı önlemleri ivedilikle hayata geçirmiştir. 

Türkiye’de 14 Nisan 2020 tarihi itibariyle 65 bin 111 kişiye Kovid-19 
tanısı koyulmuş, 4 bin 799 hasta iyileşmiş ve bin 403 vatandaşımız 
hayatını kaybetmiştir. Aşağıdaki grafikler ülkemizdeki koronavirüse 
dair istatistikleri zaman aralıkları bağlamında göstermektedir.

Türkiye’de Kovid-19 Görünümü 

TÜRKİYE’DE KOVID-19 

TANI İYİLEŞEN ÖLÜM
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Dünyada ve Türkiye'de
Kovid-19

Ülkemizde bugün itibariyle toplam 443 bin 626 test uygulanmış ve 
vaka sayısı 65 bin 111 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’de tanı ve 
ölüm oranı ise %2.15 olarak ortaya çıkmaktadır. 

Devletimizin erken dönemde ve hızlıca 
aldığı önlemlerin oldukça etkili olduğunu 
söylemek mümkündür. Türkiye 
halihazırda gerek toplam vaka sayısı 
gerekse toplam can kaybı açısından diğer 
ülkelerle karşılaştırıldığında daha iyi 
durumdadır.

TÜRKİYE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

TOPLAM TEST 
SAYISI

443.626 

TOPLAM VAKA 
SAYISI

65.111

TOPLAM VEFAT 
SAYISI

1.403 1.809

33.070

1.087

4.062

4.799

107

TOPLAM  
YOĞUN BAKIM 
HASTA SAYISI

BUGÜNKÜ 
TEST SAYISI

TOPLAM
ENTUBE 

HASTA SAYISI

BUGÜNKÜ 
VAKA SAYISI

TOPLAM 
İYİLEŞEN 

HASTA SAYISI

BUGÜNKÜ 
VEFAT SAYISI

14  NİSAN 2020
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14 NİSAN 2020

DÜNYA GENELİ KORONAVİRÜS MEVCUT DURUM

ÜLKE TOPLAM VAKA TOPLAM TABURCU

TÜRKİYE

AMERIKA BIRLEŞIK DEVLETLERI

ISPANYA

ITALYA

FRANSA

ALMANYA

INGILTERE

ÇIN

IRAN

BELÇIKA

65.111

609.516

174.060

162.488

144.411

132.210

94.845

83.351

74.877

31.119

1.403

26.057

18.255

21.067

15.759

3.495

12.129

3.346

4.683

4.157

4.799

49.966

67.504

37.130

29.121

72.600

627

78.282

48.129

6.868

TOPLAM ÖLÜM

DÜNYA GENELİNDE DÜNYA GENELİNDE DÜNYA GENELİNDE

KİŞİ ENFEKTE 
OLDU

KİŞİ HAYATINI 
KAYBETTİ

KİŞİ İYİLEŞTİ
1.996.681+ 127.590+ 500.717+

Dünyada ve Türkiye'de Kovid-19
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TÜRKİYE’DE SAĞLIK 
HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ: 
2002-2020 DÖNEMİ
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Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin 
Gelişimi: 2002-2020 Dönemi

Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi: 2002-2020 Dönemi

2002 yılında işbaşına geldiği dönemden itibaren, AK Parti 
hükümetlerinin özellikle odaklandığı temel politika alanlarından 
biri sağlıktır. AK Parti hükümetleri, vatandaşlarımızın daha kaliteli 
sağlık hizmetleri alabilmesi ve sağlık alanının yeniden yapılandırıl-
ması amacıyla çok büyük reformlara imza atmış ve küresel 
düzeyde önemli başarılar elde etmiştir. Ülkemiz AK Parti iktidarları 
döneminde gerek sağlık hizmetlerine erişim gerekse sağlık 
göstergelerinin her biri açısından önemli ilerlemeler kaydetmiştir. 
Sağlık alanındaki bu atılımlar sayesinde Türkiye bir yandan sağlık 
alanındaki uluslararası indekslerde sıralamadaki yerini yükseltirken 
diğer yandan dünya genelinde örnek gösterilen ülke haline gelmiştir.

AK Parti iktidarları döneminde, “Sağlıkta Dönüşüm” başlığı altında 
“Merkezi Hekim Randevu Sistemi”, “TeleTıp”, “SABIM”, “e-Nabız 
Kişisel Sağlık Sistemi” gibi vatandaşlarımızın daha kaliteli sağlık 
hizmeti almasını sağlayacak birçok projenin yanı sıra sağlık 
altyapısı, sağlık kadrosu ve hastaneler alanında çok önemli 
çalışmalar hayata geçirilmiştir.

Konuyla ilgili dünyadaki tüm uzmanların üzerinde mutabık kaldığı 
üzere, Kovid-19 gibi dünyaya hızla yayılan bir salgın durumunda 
özellikle sağlık altyapısı, kadrosu ve hastane kapasitesi daha da 
önemli hale gelmektedir.

AK Parti iktidarları döneminde sağlık 
alanına yapılan söz konusu yatırımlar, 
ülkemizin bu küresel salgına karşı 
koyma kapasitesi ve müdahale gücünü 
çok fazla artırmıştır.
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Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi: 2002-2020 Dönemi

Bu bağlamda, salgın durumlarında öncelikle dikkate alınabilecek 
sağlık göstergeleri açısından son 18 yılda Türkiye’nin kat ettiği 
mesafe ve uluslararası alandaki konumu aşağıdaki grafiklerde ve 
tablolarda detaylı şekilde gösterilmektedir.

YILLARA VE SEKTÖRE GÖRE HASTANE YATAK SAYILARI
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Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin 
Gelişimi: 2002-2020 Dönemi

Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi: 2002-2020 Dönemi

AK Parti’nin iktidara geldiği 2002 yılında Türkiye’de hastanelerdeki 
yatak sayısı 164.471 iken, 31.03.2020 tarihi itibariyle bu sayı 
239.715’e yükselmiştir.

TÜRKİYE'DE YOĞUN BAKIM YATAK SAYISI
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Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi: 2002-2020 Dönemi

2002 yılında Türkiye’deki yoğun bakım yatak sayısı sadece 2.214 
iken, bu sayı 2020 yılı itibariyle 39.994’e yükselmiştir.

Türkiye 100 bin kişiye düşen yoğun bakım yatağı 
sayısı itibariyle Birleşik Krallık, Almanya, Fransa 
gibi birçok gelişmiş ülkeyi geride bırakmıştır. 
100 bin kişiye düşen yoğun bakım yatak sayısı 
Türkiye’de 46 iken, bu sayı Almanya için 33,9; 
İspanya için 9,5; İtalya için 8,4; Fransa için 8,2 ve 
Birleşik Krallık için 6,2’dir.

100 BİN KİŞİYE DÜŞEN YOĞUN BAKIM YATAĞI SAYISI
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Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin 
Gelişimi: 2002-2020 Dönemi

Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi: 2002-2020 Dönemi

2002 yılında AK Parti iktidara geldiğinde hekim sayısı 91.949 iken, 
2018 yılı itibariyle bu sayı çok ciddi bir artışla 153.128’e yükselmiştir.

Türkiye’de yıllara göre 100 bin kişiye düşen hekim sayısı açısından 
da AK Parti’nin sağlık alanına yaptığı yatırımların yansıması çok açık 
şekilde görülmektedir.

Sağlık Personeli  2002 2014 2015 2016 2017 2018

Uzman Hekim 45.457 75.251 77.622 78.620 80.951 82.894

Pratisyen Hekim 30.900 39.045 41.794 43.058 44.649 44.053

Asistan Hekim 15.592 21.320 21.843 23.149 24.397 26.181

Toplam Hekim 91.949 135.616 141.259 144.827 149.997 153.128

Toplam Diş Hekimi 16.371 22.996 24.834 26.674 27.889 30.615

Eczacı 22.289 27.199 27.530 27.864 28.512 32.032

Hemşire 72.393 142.432 152.803 152.952 166.142 190.499

Ebe 41.479 52.838 53.086 52.456 53.741 56.351

Diğer Sağlık Personeli 50.106 138.878 145.943 144.609 155.417 177.409

Diğer Personel ve Hizmet Alımı 83.964 303.110 311.337 321.952 339.241 376.367

TOPLAM PERSONEL SAYISI 378.551 823.069 856.792 871.334 920.939 1.016.401

TÜRKİYE’DE YILLARA GÖRE SAĞLIK PERSONELİ SAYISI
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AK Parti’nin sağlık alanına yaptığı önemli yatırımlardan biri de 
şehir hastaneleridir. Belirli siyasi çevreler ve toplumsal kesimler 
tarafından eleştiri konusu yapılan şehir hastanelerinin bu küresel 
salgında ülkemiz açısından hayati önemi bir kez daha çok açık 
şekilde ortaya çıkmıştır. Şehir hastaneleri vatandaşlarımızın sağlık 
hizmetlerine erişimini artırdığı gibi ülkemizin yatak kapasitesine 
çok büyük katkı sağlamaktadır. Küresel salgın durumlarında, söz 
konusu salgına direnç kapasitemizi güçlendirmektedir. Esasında, 
bu küresel salgın AK Parti’nin sağlık 
alanına yaptığı yatırımların hiçbirinin 
boşa gitmediğini ve bir toplumsal ihtiyaca 
tekabül ettiğini bir kez daha kanıtlamıştır.

Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi: 2002-2020 Dönemi

TÜRKİYE’DE YILLARA GÖRE 100 BİN KİŞİYE DÜŞEN HEKİM SAYISI
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Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin 
Gelişimi: 2002-2020 Dönemi

Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi: 2002-2020 Dönemi

ANKARA BİLKENT ŞEHİR HASTANESİ

BURSA ŞEHİR HASTANESİ
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Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi: 2002-2020 Dönemi

Şehir hastanesi projelerinin yarısından fazlası 2017-2019 yılları arasında 
tamamlanmış ve vatandaşlarımızın hizmetine açılmıştır. Devam eden şehir 
hastanesi projelerinin ise, 2020 ve 2021 yıllarında tamamlanması öngörülmek-
tedir. 

Ülkemizin sağlık altyapısı ve kadrosu açısından sahip olduğu kapasite, 
Türkiye’nin koronavirüs ile ulusal mücadelesi açısından çok güçlü bir zemin 
oluşturmaktadır. Bu zemin üzerine devletimizin tüm 
kurumlarıyla işbirliği içerisinde sosyal etkileşimi 
azaltma, gönüllü karantinayı teşvik etme ve 
dayanışmayı güçlendirme açısından attığı 
adımlar ve sağladığı ekonomik ve toplumsal 
destek paketleri, küresel salgını en az zararla 
atlatma açısından umutları artırmaktadır. 

KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ
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Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi: 2002-2020 DönemiTürkiye’de Sağlık Hizmetlerinin 
Gelişimi: 2002-2020 Dönemi

KAPALI ALAN YATAK 
KAPASITESI

ODA POLIKLINIK AMELIYATHANE YOĞUN BAKIM
ÜNITESI

9.869.019 30.607 19.354 7.803 1.085 5.189
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Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi: 2002-2020 Dönemi

TÜRKİYE’DEKİ ŞEHİR HASTANELERİ

ŞEHİR KAPALI 
ALAN

YATAK 
KAPASİTESİ

TOPLAM 
ODA SAYISI

HEKİM 
SAYISI

AMELİYATHANE 
SAYISI

YRD. SAĞLIK 
PERSONELİ 

SAYISI

POLİKLİNİK 
SAYISI

YOĞUN 
BAKIM SAYISI

ADANA 539.824 M2 1.550 948 597 2.055 61 330 225

İSTANBUL KARTAL (1.ETAP) 302.148 M2 789 487 491 1.544 43 192 155

MERSIN 374.601 M2 1.294 796 497 2.047 52 276 210

ISTANBUL OKMEYDANI (1.ETAP) 180.000 M2 2.682 510 434 1.098 28 240 81

ISPARTA 221.571 M2 755 474 284 1.250 20 167 131

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR-İKİTELLİ 1.019.693 M2 597 1.730 HIZMETE 
GIRECEK

HIZMETE 
GIRECEK

HIZMETE 
GIRECEK

HIZMETE 
GIRECEK

HIZMETE 
GIRECEK

HIZMETE 
GIRECEK

HIZMETE 
GIRECEK

HIZMETE 
GIRECEK

HIZMETE 
GIRECEK

HIZMETE 
GIRECEK

HIZMETE 
GIRECEK

HIZMETE 
GIRECEK

HIZMETE 
GIRECEK

HIZMETE 
GIRECEK

HIZMETE 
GIRECEK

HIZMETE 
GIRECEK

HIZMETE 
GIRECEK

HIZMETE 
GIRECEK

HIZMETE 
GIRECEK

HIZMETE 
GIRECEK

90 708 456

YOZGAT 141.120 M2 475 275 147 758 18 113 61

ISTANBUL GÖZTEPE 189.890 838 346 27 224 91

KAYSERİ 466.379 M2 1.607 994 521 2.307 43 404 273

KONYA 278.776 M2 480 486 38 360 193

MANISA 178.204 M2 558 336 273 741 21 145 122

TEKIRDAĞ 156.890 M2 480 267 16 128 102

ELAZIĞ 355.752 M2 1.038 507 335 1.459 39 227 160

KÜTAHYA 180.799 M2 610 363 20 197 79

ANKARA BILKENT 1.285.798 M2 3.711 2.308 1.378 5.542 131 904 674

KOCAELI 383.160 M2 1.210 786 71 258 188

İZMİR 629.447 M2 2.060 1.381 54 457 374

ESKİŞEHİR 333.303 M2 1.355 636 361 1.599 38 254 152

ANKARA ETLİK 1.145.129 M2 3.624 2.681 125 1.031 697

ERZURUM 409.000 M2 1.313 914 39 310 271

BURSA 459.587 M2 1.105 894 361 1.605 49 403 217

GAZIANTEP 638.038 M2 1.875 1.235 62 475 277
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Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin 
Gelişimi: 2002-2020 Dönemi

Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi: 2002-2020 Dönemi

BURSA ŞEHİR HASTANESİ
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Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi: 2002-2020 Dönemi

MERSİN ŞEHİR HASTANESİ
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TÜRKİYE’DE KOVİD-19 
İLE MÜCADELE:
ETKİN ÖNLEMLER VE 
KAPSAYICI DESTEKLER

HEP BERABER BAŞARACAĞIZ 61



Devletimiz koronavirüse karşı çok boyutlu ve çok aktörlü bir 
mücadele politikası yürütmektedir. Koronavirüsün sağlık, ekonomi, 
çalışma hayatı, güvenlik, toplumsal düzen gibi alanlarda yaratacağı 
olumsuz etkileri minimize etmek için Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde etkili ve özverili bir mücadele 
sürdürülmektedir. Bakanlıklar ve kamu kurumlarının işbirliğiyle 
birçok önlem alınmakta ve ekonomik ve toplumsal destek paketleri 
hayata geçirilmektedir.

Türkiye’nin bugüne kadar koronavirüs salgını çerçevesinde aldığı 
önlem ve sağladığı destekleri kronolojik olarak şöyle özetleyebiliriz: 

Türkiye’de Kovid-19 ile Mücadele:
Etkin Önlemler ve Kapsayıcı Destekler

Koronavirüse karşı çok 
boyutlu ve çok aktörlü 
mücadele politikası 
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Türkiye’de Kovid-19 ile Mücadele:
Etkin Önlemler ve Kapsayıcı Destekler
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 Sağlık Bakanlığı 
bünyesinde koronavirüse 
dair bir operasyon merkezi 
oluşturuldu. 15 kişinin 
görev yaptığı operasyon 
merkezinde koronavirüs 
ile ilgili dünyadaki tüm 
gelişmeler anlık takip 
edilmeye başlandı.

 Koronavirüs Bilim Kurulu 
oluşturuldu.

 ‘2019-nCoV Hastalığı 
Rehberi’’nin ilk versiyonu 
hazırlandı. Bu rehber, 
enfeksiyona ilişkin genel 
bilgiler, vaka tanımı ve 
vaka yönetimi, enfeksiyon 
kontrolü ve izolasyon, hasta 
bakımı ve tedavisi, vaka 
görülen ülkelere gidecek 
kişilerin yapması gerekenler 
bölümlerinden oluşmaktadır.

Alınan
Önlemler

6 OCAK 
2020

10 OCAK 14 OCAK

Türkiye’nin bugüne kadar koronavirüs salgını çerçevesinde aldığı önlem 
ve sağladığı destekleri kronolojik olarak şöyle özetleyebiliriz:     
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 Hong Kong, Hindistan, 
Endonezya, Malezya, 
Myanmar, Filipinler, Singapur, 
Tayvan, Tayland, ABD, Rusya 
ve Vietnam’da Wuhan'dan 
gelen tüm yolcular için 
giriş taraması başlatıldığı 
bildirildi.

 Çin’den gelen tüm 
uçuşlarda yolcuların termal 
kamera ile taranmasına 
başlandı.

 Vatandaşlarımızın zorunlu 
olmadıkça Çin’e seyahat 
etmemeleri, Çin’e seyahat 
etmeleri halinde başta Hubei 
eyaleti olmak üzere vakaların 
yoğun olarak görüldüğü 
bölgelerden uzak durmaları 
tavsiye edildi.

20 OCAK 24 OCAK 27 OCAK

Alınan Önlemler

ALINAN ÖNLEMLER
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 Bilim Kurulu toplantısı 
yapıldı. Toplantıda 2019-
nCoV Rehberi güncellendi 
ve sık sorulan sorular ve 
cevapları hazırlandı.

 Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi Genel 
Müdürlüğü’ne “riskli 
bölgelerden gelen uçuşlarda 
alınması gereken önlemler” 
ile ilgili yazı gönderildi.

 Termal kameralar 
aracılığıyla yapılan ateş 
taramaları genişletildi.

 Çin’den tahliye edilen 
vatandaşlarımızı taşıyan 
uçaktaki yolcu ile 
mürettebat, teknik ekip ve 
sağlık personelinden oluşan 
toplam 61 kişi Ankara’ya 
getirilerek, Dr. Zekai Tahir 
Burak Hastanesi’nde 
karantina altına alındı.

28 OCAK 29 OCAK 1 ŞUBAT

Alınan
Önlemler
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 2019-nCoV Hastalığı 
Rehberi’nin sunumu 
hazırlandı. Sağlık Bakanlığı 
tarafından Yükseköğretim 
Kurulu ve Milli Eğitim 
Bakanlığı’na Çin’den gelen 
öğrenci ve çalışanlara 
yönelik bilgi notu gönderildi.

 Türkiye, Çin’den gelen 
tüm uçuşları durdurduğunu 
açıkladı.

 Uzak Doğu ülkelerinden 
(Çin, Tayland, Japonya, 
Singapur, Tayvan, Malezya, 
Hong Kong, Güney Kore) 
Türkiye’ye yapılan tüm 
uçuşlarda bilgilendirme 
anonsuna ve gelen 
yolcuların termal kamera ile 
taranmasına başlandı.

2 ŞUBAT 3 ŞUBAT 4 ŞUBAT

Alınan Önlemler

ALINAN ÖNLEMLER

HEP BERABER BAŞARACAĞIZ 67



 Çin’den her türlü hayvan 
ithalatı geçici süre ile 
durduruldu.

 İran’dan Türkiye’ye tüm 
uçuşlar tek taraflı olarak, 
kara ve demiryolu geçişleri 
ise geçici olarak durduruldu.

 THY’ye ait Tahran uçağının 
Ankara’ya inişi planlandı. 
Uçakta bulunan 132 Türk 
yolcu ve mürettebat ilk 
kontrolleri ve karantina 
süreçleri için Dr. Zekai 
Tahir Burak Hastanesi’ne 
nakledildi.

7 ŞUBAT 23 ŞUBAT 25 ŞUBAT

Alınan
Önlemler
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 Çin, İran, Irak, 
Güney Kore ve İtalya 
ile ülkemize gidiş-
geliş tüm yolcu 
uçuşları durduruldu.

 Bilim Kurulu 
toplantısı yapıldı. 
Umre ziyaretine 
yönelik yeni tedbirler 
kapsamında, 
Umre’den dönen tüm 
vatandaşların sağlık 
muayenesinden 
geçirildiği ve 
Umre’den dönüşlerde 
sağlık personelinin 
uçaklarda hazır 
bulunacağı ve 
vatandaşlara 
uçakta görevli 
olarak eşlik edeceği 
bilgisi kamuoyu ile 
paylaşıldı.

 Umre 
dönüşlerinde "14 
Gün" uygulamasına 
dikkat edilmesi 
hususunda kamuoyu 
bilgilendirildi.

 Ticaret Bakanlığı 
günün şartlarını 
fırsat bilerek gıda 
ürünlerinde fahiş 
fiyat uygulayanlara 
yaptırım 
uygulanacağını 
açıkladı.

29 ŞUBAT 2 MART 3 MART 11 MART

ALINAN ÖNLEMLER

Alınan Önlemler
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Külliye'de Koronavirüs Toplantısı

 Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde koronavirüs toplantısı düzenlendi. 
Koronavirüs salgınına ilişkin son gelişmelerin ve salgına karşı 
alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantı beş saat sürdü. 

12 MART

Alınan
Önlemler
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya,  
• Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,  
• Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 
• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,  
• Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,  
• Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,  
• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,  
• Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 
• Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,  
• İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,  
• Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy,  
• Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,  
• Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,  
• Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,  
• Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,  
• Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli,  
• Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,  
• Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan,  
• İletişim Başkanı Fahrettin Altun,  
• Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç,  
• Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve  
• Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile  
• Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyeleri katıldı.

 Eğitim ile ilgili alınan 
tedbirler açıklandı. Okullarda 
eğitime 16-22 Mart 2020 
tarihinden itibaren 2 hafta 
ara verildi. 16-22 Mart 2020 
tarihleri ara tatil olarak 
belirlendi. 23-29 Mart 
arasında eba.gov.tr ve TRT 
üzerinden Evde Uzaktan 
Eğitim yapılacağı belirtildi.

 Kamu çalışanlarının yurt 
dışına çıkışları özel izne tabi 
oldu.

 Türkiye Futbol 
Federasyonu, devletimizin 
koronavirüse karşı aldığı 
tedbirler çerçevesinde Nisan 
ayı sonuna kadar yapılacak 
tüm spor müsabakalarının 
seyircisiz oynanmasına karar 
verildiğini açıkladı.

 Almanya, Fransa, İspanya 
dâhil 9 Avrupa ülkesi ile 
uçuşlar durduruldu.

ALINAN ÖNLEMLER

Alınan Önlemler
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 Hastanelerde ziyaret kısıtlaması yapıldı. Mesai saatleri 
içerisinde ziyaretçi kabul edilmemesi, mesai saatleri dışında 
sadece bir kişiye izin verilmesi kararı alındı.

 T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından genelge yayınlandı. 
Koronavirüs nedeniyle kamu görevlilerine yurtdışı yasağı 
getirildi. Kamu kurumlarında çalışan hamileler, yasal süt izni 
kullananlar, engelliler, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve 
üzerindekiler 16 Mart'tan itibaren 12 gün idari izinli sayıldı.

 Özel kreş, gündüz bakımevleri ve özel çocuk kulüpleri tatil 
edildi.

 Karargâhlarda askerlerin çarşı izinleri geçici süreyle 
durduruldu.

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine 
koronavirüs tedbirlerini içeren genelge gönderildi. Halkın toplu 
olarak bulunduğu alanların, Bilim Kurulu’nca belirlenen şekilde 
sık periyotlarla temizleneceği ve dezenfekte edileceği; insan 
sirkülasyonunun yoğun olduğu yerler ve binalar ile toplu taşıma 
araçlarına dezenfektanlar yerleştirileceği bildirildi.

 Din İşleri Yüksek Kurulu, koronavirüs görülen ülkelerdeki 
yüksek risk grubundaki Müslümanların Cuma namazı yerine 
evlerinde öğle namazı kılabileceklerini, kamu sağlığını 
korumakla yetkili otoritelerce karar alınması halinde karantina 
bölgesindekilere cuma namazının farz olmadığını bildirdi.

 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tüm sanatsal etkinlikler 
Nisan ayı sonuna kadar ertelendi.

 İlaçlarını raporlarla alan 
yaşlıların ve kronik hastalığı 
olanların rapor süresi 
dolduğunda hastaneye 
tekrar başvurmadan ilacını 
doğrudan alabilmesi 
hususunda düzenleme 
yapılarak uygulamaya 
geçirildi.

 Mart ve Nisan aylarında 
düzenlenecek ulusal ve 
uluslararası bilimsel açık ya 
da kapalı toplantı, kongre, 
konferans gibi etkinlikler 
geçici bir süreyle ertelendi.

 Vatandaşlarımız yurt 
dışına kesinlikle çıkmamaları 
konusunda uyarıldı.

 Hastalık belirtisi olanların 
ceza infaz kurumlarına 
alınmaması kararlaştırıldı.

 Cezaevi görüşleri 2 hafta 
süreyle ertelendi.

12 MART

Alınan
Önlemler
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 İş yurtları kapsamında dışarıda çalışan hükümlülerin diğer 
hükümlülerden ayrılması kararı alındı. Cezaevlerindeki ve çocuk 
eğitim evlerindeki aile görüş odalarının da kullanılması 2 hafta süreyle 
ertelendi. Ceza infaz kurumundan bir başka ceza infaz kurumuna 
nakiller güvenlik ve hastalık durumları dışında 2 hafta süreyle ertelendi.

 Duruşma ve diğer adli işlemlerden ivedi özelliği bulunmayanların 
ertelenmesi hususu yargı mensuplarının takdirine bırakıldı.

 Okulların tatil edilmesi sonrasında yolcu yoğunluğunun yaşanması 
nedeniyle D2 ve B2 belge sahibi araçların da sefer yapmalarına izin 
verildi. Ayrıca 13, 14 ve 15 Mart’taki Ankara-İstanbul ve İstanbul-
Ankara Yüksek Hızlı Tren seferlerine ilave seferler koyuldu.

 Uçuş yasağı kapsamına Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, 
Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda ülkeleri eklendi. 
14.03.2020 saat 08.00’den itibaren 17 Nisan tarihine kadar uçuşlar 
durduruldu. Sadece kendi vatandaşlarımızı almak üzere uçakların boş 
gelmesine müsaade edildi.

 Vakaların 
görülmeye başladığı 
11 ülke ile uçuşlar 
askıya alındı.

 Ticaret Bakanlığı 
tarafından 2020 
yılı fuar takviminde 
yer alan fuarlardan 
16 Mart-30 Nisan 
döneminde 
Türkiye’de 
düzenlenmesi 
planlanan tüm ulusal 
ve uluslararası 
fuarlar ertelendi.

13 MART

ALINAN ÖNLEMLER

Alınan Önlemler
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 Azerbaycan 
ile kara ve hava 
ulaşımı geçici 
olarak durduruldu. 
Gürcistan ile Sarp 
sınır kapısı yolcu 
geçişine kapatıldı.

 Koronavirüs 
gündemli FİKKO 
Toplantısı 
gerçekleştirilerek, 
süreçten 
etkilenebilecek 
sektörleri 
desteklemek 
ve piyasaları 
güçlendirmek 
amacıyla 
uygulamaya 
koyulacak yol 
haritası belirlendi.

 Umre’den dönen 
tüm yolcular, sağlık 
taramasından 
geçirildi. Şüpheli 
bulunanlar hastaneye 
kaldırılıp, testleri 
yapıldı. Ankara ve 
Konya’daki öğrenci 
yurtlarında karantina 
mantığıyla ayrı 
odalara yerleştirildi.

 Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından 
16 Mart 2020 
tarihinden itibaren 
bakanlığa bağlı 
tüm kütüphaneler 
okuyucu hizmetlerine 
kapatıldı ve yapılması 
planlanan tüm 
etkinliklerin iptaline 
karar verildi.

 Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, 
Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve 
Hollanda’dan ülkemize yapılan uçuşlar 15 
Mart saat 24.00 itibarıyla durduruldu.

 Anılan ülkelere geçici olarak kısa 
süreliğine giden veya bu ülkelerde öğrenci 
olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen 
vatandaşlarımızın 16 Mart Pazartesi günü 
yerel saatle 17.00’ye kadar bulundukları 
ülkelerdeki Türk diplomatik temsilciliklerine 
başvurabilecekleri ve 17 Mart Salı günü 
saat 24.00’e kadar ülkemize dönebilecekleri 
duyuruldu. Bu şekilde ülkemize dönen 
vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığı ve Bilim 
Kurulu’nun tedbirleri kapsamında 14 gün 
karantina/gözetim altına alındı.

 Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, koronavirüs 
tedbirleri kapsamında 60 yaş üstü hâkim ve 
savcıların idari izinli sayılacağını, nöbetçi 
noterlik uygulamasının yeni bir duyuruya 
kadar ertelendiğini ve denetimli serbestlik 
kapsamındaki hükümlülerin toplu olarak 
yaptıkları tüm faaliyet ve çalışmaların sona 
erdirildiğini açıkladı.

14 MART 15 MART 16 MART

Alınan
Önlemler
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 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, koronavirüs önlemleri kapsamında Cuma namazı 
başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesinin gerekli hale 
geldiğini açıkladı.

 Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, laboratuvarların ve tanı kitlerinin yurt genelinde 
artırıldığını, koronavirüsle alakalı laboratuvar sayısının 16'ya çıkarılarak, hızlı sonuç 
veren kitin bütün illere verileceğini açıkladı.

 17 Mart saat 08.00 itibarıyla İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve 
Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçuşların yasaklanacağı ve böylece uçuş yasağı uygulanan 
ülke sayısının 20’ye ulaşacağı açıklandı.

 İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine koronavirüs tedbirleri konulu ek bir genelge 
gönderildi. 

 Genelgeye göre, "umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten ve 
vatandaşların çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini 
arttıracağı gerekçesiyle, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan-düğün 
salonu, çalgılı-müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, 
kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, 
her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, çay bahçesi, dernek 
lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor 
merkezlerinin faaliyetleri" geçici bir süreliğine saat 00.00 itibarıyla durduruldu.

 Sivil Toplum Kuruluşlarının (dernek, vakıf) genel kurulları ve sivil toplum kuruluşlarının 
eğitimleri dâhil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetleri, 
icrai zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç, saat 00:00 itibarıyla geçici olarak 
ertelendi.

 Toplu olarak vatandaşların bir arada bulunduğu taziye evlerinin faaliyetleri saat 00.00 
itibarıyla durduruldu.

ALINAN ÖNLEMLER

Alınan Önlemler

 Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı tarafından 
tek hekim tarafından tek 
seferde verilebilen 10 günlük 
raporun 14 güne çıkarıldığı 
bildirildi.

 MSB birlik, karargâh 
ve kurumlara ziyaretçi 
alınmayacağını duyurdu.

 MSB Orduevleri ve 
misafirhanelere görevli 
personel ile mücbir 
sebepler için konaklayanlar 
haricinde kimsenin kabul 
edilemeyeceğini bildirdi.

 MSB tarafından milli 
ve uluslararası tatbikatlar 
ertelendi.

 Milli Savunma 
Üniversitesi’ne bağlı Harp 
Okulları ve Astsubay Meslek 
Yüksek Okulları ile Harp 
Enstitüleri 13 Nisan’a kadar 
tatil edildi.

17 MART
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Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı

 Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü’nde Koronavirüsle 
Mücadele Eş Güdüm Toplantısı düzenlendi. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi ve Sağlık Politikaları kurullarının üyeleri, Bakanlar, kamu kurum ve kuruluşları 
yöneticileri, AK Partili yöneticiler ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

 Sayın Cumhurbaşkanımız 3 saat 50 dakika süren toplantının ardından düzenlenen Millete Sesleniş 
konuşmasında 100 milyar liralık “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketini açıkladı.

 Sayın Cumhurbaşkanımız, “Önce insan” diyen bir medeniyetin, “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” diyen bir 
kültürün mensupları olduğumuzu hatırlatarak, bu süreçte alınan tedbirlerin insanların hayatı ve geleceğini 
korumaya yönelik olduğunu vurguladı.

18 MART

Alınan
Önlemler
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 Futbol, basketbol, voleybol 
ve hentbol liglerine süresiz 
ara verildi.

 Kültür ve Turizm 
Bakanlığınca alınan kararla 
24 Mart 2020 tarihinden 
itibaren etkinlikler TRT 2 
ekranlarında “Sanat Heyecanı 
Evimizde” adıyla izleyiciye 
sunulmaya başlandı.

 Koşulları sağlayan 
vakıf hastaneleri ile özel 
sağlık kuruluşları pandemi 
hastanesi ilan edildi

 PTT, müşterilerine 
kargolarını el terminalleri 
sayesinde ‘Temassız Teslim’ 
yöntemiyle ulaştırmaya 
başladı.

 MSB tarafından sınır 
birliklerinde koronavirüsten 
korunmak amacıyla yasa 
dışı geçişlerde yakalanan 
şahıslarla temasta 
uygulanacak hareket tarzları 
belirlendi. Personel koruyucu 
elbise, eldiven ve maske ile 
teçhiz edildi.

 Türkiye tarafından 
uçuşların durdurulduğu 22 
ülkeye ilave olarak 46 ülkeye 
daha uçuşlar durduruldu ve 
ülke sayısı 68’e ulaştı.

 İçişleri Bakanlığı berber, 
kuaför ve güzellik salonu 
faaliyetlerini 18.00’den 
geçerli olmak üzere ikinci bir 
duyuruya kadar durdurdu.

 Tarım ve Orman Bakanlığı 
milli parklarda, ormanlarda, 
mesire alanlarında ve 
bakanlığa bağlı park 
ve bahçelerde mangal 
yakılmasının yasaklandığını 
bildirdi.

19 MART 20 MART 21 MART

ALINAN ÖNLEMLER

Alınan Önlemler
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 İçişleri Bakanlığı 65 yaş 
ve üstü ile kronik rahatsızlığı 
olanlara sokağa çıkma 
sınırlandırması getirdi.

 İçişleri Bakanlığı içkili 
ve/veya içkisiz tüm lokanta 
ve benzeri restoranlar 
ile pastane ve benzeri 
işyerlerinin faaliyetlerini 
sadece paket servis ya da 
gel-al şeklinde yürütmesine 
karar verdi. 

 Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın resmî gazetede 
yayımladığı genelge ile 
kamu çalışanlarına kamu 
hizmetlerini aksatmayacak 
şekilde uzaktan çalışma, 
dönüşümlü çalışma gibi 
esnek çalışma yöntemleri 
uygulanmaya başladı.

 Adliyelerde tutuklu 
ve acele işler dışında 
esnek çalışma başlatıldı. 
Noterliklerde dönüşümlü 
nöbet sistemiyle hizmet 
verilmesi kararlaştırıldı.

 Danıştay Başkanlığı 
seçimi ertelendi.

 Maske, eldiven gibi tıbbi 
malzemeleri stoklayan ve 
fahiş fiyatlara pazarlamaya 
çalışan firmalara yaptırım 
uygulanmasıyla ilgili 
çalışmalar başlatıldı.

 Tüm marketlerin 09:00-
21:00 saatleri arasında 
hizmet vermesine ve 
marketlerde aynı anda 
bulunabilecek müşteri 
sayısının sınırlandırılmasına 
karar verildi. 

 Şehir içi ve şehirlerarası 
ulaşım araçlarının 
kapasitesinin yalnızca %50’si 
kadar yolcu alabileceği 
kararlaştırıldı.

 MSB'de birlik ve 
karargâhlarda salgınla 
ilgili önlem çalışmalarının 
yönetilip takip edildiği 
Koronavirüs ile Mücadele 
Merkezi kuruldu.

22 MART 23 MART 24 MART

Alınan
Önlemler
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Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı

 Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 25 Mart 2020 tarihinde Koronavirüs Bilim 
Kurulu Toplantısına video konferans ile katılarak bir konuşma gerçekleştirdi. 

 Türkiye'nin bu hastalığa karşı tedbirlerileri vakitlice almasında ve sürecin nispeten düşük 
seyirli gelişmesinde Bilim Kurulu'nun çalışma ve tavsiyelerinin çok büyük rolü olduğunu dile 
getiren Cumhurbaşkanımız, "Hamdolsun milletimiz bu virüsle mücadele kapsamında aldığımız 
tedbirleri büyük bir anlayışla karşılamış önemli ölçüde de riayet etmiştir. Toplumumuzda henüz 
tehdidin büyüklüğünü kavrayamamış olanlar varsa da genel olarak milletimizin hassasiyetinden 
memnunuz. Hala meselenin hayatiyetinin farkına varmamış olanların da sizlerin telkin ve 
tavsiyeleriyle en kısa sürede doğruyu göreceklerine inanıyorum." şeklinde konuştu. 

25 MART

ALINAN ÖNLEMLER

Alınan Önlemler
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 Cumhurbaşkanımızın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Eğitim Bakanı Ziya 
Selçuk'tan bilgi aldığı toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim 
Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

25 MART

Alınan
Önlemler
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 Okulların 30 Nisan'a kadar tatil olmasına, uzaktan eğitimin devam etmesine karar 
verildi.

 Ekmek ve ekmek çeşitlerinin kağıt veya plastik ambalaja koyularak satışa 
sunulması, pazar ve manav gibi yerlerde, sokaklarda, seyyar araçlarda ekmek ve 
ekmek çeşitlerinin satışının yapılmaması kararlaştırıldı.

 Tüm icra ve iflas işlemleri 22 Mart 2020 tarihinden itibaren 30 Nisan 2020 
tarihine kadar durduruldu.

 Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve 
zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil 
olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler 30 
Nisan 2020'ye kadar durduruldu.

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde hazine taşınmazlarının 
kapalı ya da açık teklif usulüyle yapılacak ihaleleri iptal edilerek,  Nisan ayı sonuna 
kadar ihale yapılmaması kararlaştırıldı.

ALINAN ÖNLEMLER

Alınan Önlemler
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 Üniversitelerde bu yıl bahar döneminde yüz 
yüze ders yapılmayacağı, derslerin uzaktan 
eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle 
sürdürüleceği kararlaştırıldı. 

 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nın 
25-26 Temmuz'da yapılacağı duyuruldu.

 Büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve 
mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel 
meclislerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ayı 
toplantıları insanların toplu halde bir arada 
bulunmasının engellenmesi amacıyla 
ertelendi.

 Solunum cihazlarının ihracatı Türkiye İlaç 
ve Tıbbi Cihaz Kurumunun iznine bağlandı.

 MSB’ye bağlı dikimevleri ve MKE Maksam 
Makine ve Maske Fabrikası Müdürlüğü’nce 
cerrahi maske ve N95 tipi maske üretimine 
hız verildi.

 ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi güncellendi. 
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans 
Alan Bilgisi Testi’nin 12-13 Eylül'de, KPSS 
Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri 
oturumlarının 6 Eylül'de, KPSS Öğretmenlik Alan 
Bilgisi Testi’nin ise 20 Eylül'de düzenlenmesine 
karar verildi.

 Hacı adaylarının iki ve üçüncü taksit 
ödemeleri ile hac ile ilgili iş ve işlemler ikinci bir 
duyuruya kadar tehir edildi.

 Semt pazar yerlerinde giyim, oyuncak ve 
benzeri maddelerin satışı yasaklandı. Ayrıca 
pazar tezgâhları arasında en az 3 metre mesafe 
bulunmasının sağlanacağı duyuruldu.

 Koronavirüsle mücadele sağlanıncaya kadar 
hafta sonlarında, il ve ilçelerde vatandaşların 
sahil bantları, mesire ve ören yerlerinde, piknik 
alanlarında; piknik yapmak, balık tutmak, spor, 
yürüyüş vb. faaliyette bulunmak yasaklandı. İl 
ve ilçelerin durumuna göre bu tedbirleri hafta 
içi günlerine de yaygınlaştırılabilmesine imkân 
tanındı.

26 MART 27 MART

Alınan
Önlemler
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 Tüm illerde Pandemi Kurulu oluşturulması kararlaştırıldı ve valiliklerde eş zamanlı İl 
Pandemi Kurul Toplantısı düzenlendi.

 Salgının yayılmasının önlenmesi amacıyla şehirlerarası otobüs seferleri 28.03.2020 
tarihi saat 17:00'den itibaren valiliklerin iznine tabi tutuldu. Bu kapsamda sadece tedavi 
ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya 
ağır hastalığı olanlar ile özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak 
yeri bulunmayan vatandaşların şehirlerarası yolculuk yapması mümkün hale getirildi.

 81 ilin giriş çıkışlarında özel araçlardaki vatandaşların ateş dereceleri ve sağlık 
durumları kontrol edilmeye başladı.

 Havayolu ile düzenlenecek uçuşlarda yolculara Seyahat İzin Belgesi şartı getirildi.

 THY yurt içinde sadece 14 büyükşehire sefer düzenleyeceğini duyurdu.

 12 belde ve köy karantinaya alındı, 211 bin 670 iş yeri kapatıldı.

 Kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli sağlık 
personelinin 3 ay boyunca görevlerinden ayrılmasına izin verilmemesi kararlaştırıldı.

 Cezaevlerindeki tüm görüşler, cezaevleri arası nakiller, aile görüşme odalarının 
kullanımı iki hafta daha ertelendi.

 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması 
üzerine oluşturulan "Vefa Sosyal Destek" grupları, ülkenin dört bir yanında "evde kal" 
çağrısına uyanların yardımına koştu.

 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı bulunanların araç muayeneleri ertelendi.

28 MART

ALINAN ÖNLEMLER

Alınan Önlemler
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 Yüksek fiyatlarla ürün satan ve vatandaşın 
sağlığını tehlikeye atanlara yönelik 30 ilde 
düzenlenen operasyonlarda 160 kişi gözaltına 
alındı.

 İller arası otobüs seferleri 29 Mart günü saat 
17.00 itibariyle valiliklerin izniyle yapılmaya 
başlandı.

 Jandarma Genel Komutanlığı, günlük 100 bin 
bez maske üretimine başladı. 

 Etiyopya'dan uçakla Türkiye'ye getirilen 131 
Türk İzmir'deki öğrenci yurduna yerleştirildi.

 Adalet Bakanlığı'nca belirlenen kurumlarda, 
hükümlü ve tutukluların yakınlarıyla haftada 
30 dakika görüntülü görüşme yapabilmesi 
kararlaştırıldı.

 Umreden döndükten sonra Ankara'daki 
yurtlara yerleştirilen ve karantina süresi dolan 3 
bin 135 kişinin 112 otobüs ve 6 uçakla illerine 
gönderilmesi karara bağlandı.

 Ankara Valiliğince pazar yerleri ve marketlere 
çocukların girişi ile internet tabanlı uygulamalar 
aracılığıyla yolcu taşınması yasaklandı.

 Kütahya’nın Yeşildere köyünde tespit 
edilen pozitif vaka nedeniyle yörede karantina 
uygulaması başlatıldı.

29 MART

 İçişleri Bakanlığınca yürürlüğe koyulan 
genelgede İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari 
taksilerin trafiğe çıkışları sınırlandırıldı. 
Genelgeye göre saat 24.00'e kadar plakasının 
son rakamı tek, bu saatten sonra çift olan 
taksilerin trafiğe çıkabilmesi karara bağlandı. 

 İçişleri Bakanlığı koronavirüsün yayılmasını 
engellemek amacıyla 18 ildeki 1 belde, 6 
mahalle, 28 köy ve 4 mezrada olmak üzere 
39 yerleşim yerinde karantina uygulanmakta 
olduğunu açıkladı.

 Koronavirüs tedbirleri kapsamında Seyahat 
İzin Belgesi başvurularının e-Devlet'ten 
yapılabilmesi sağlandı.

 Cezaevlerinde görev yapan personellerin 
belirlenen süreler sonunda evlerine 
gönderilmeyerek, izole edilen yerlerde 
kalması karara bağlandı.

 İstanbul'da yolcu taşımacılığı yapılan deniz 
otobüsü, feribot vb. seferler durduruldu.

30 MART

Alınan
Önlemler
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 Anayasa Mahkemesi (AYM) koronavirüsle mücadele 
kapsamında bireysel başvuruya ilişkin sürelerin 13 Mart ile 
30 Nisan tarihleri arasında durdurulduğunu açıkladı.

 Ankara İl Sağlık Müdürlüğü koronavirüs önemleri 
kapsamında, eczanelerin hafta içi ve cumartesi günleri 
10.00 - 18.00 saatleri arasında açık olmasını kararlaştırdı.

 Koronavirüs tedbirleri kapsamında TBMM’ye ziyaretçi 
yasağı 30 Nisan'a kadar uzatıldı.

 Koronovirüsle mücadele kapsamında kamu 
hizmetlerinin aksamaması için 2020 yılı kamuda açıktan 
veya nakil yöntemiyle atanacak ilave personel sayıları 
belirlendi. 62 kamu kurum ve kuruluşuna 6.219 atama 
yetkisi verildi.

 Ankara'daki taksi ve servis araçları için ücretsiz 
dezenfeksiyon istasyonu kuruldu.

 Umre dönüşü yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 
karantinaya alınan vatandaşların tahliyesine başlandı.

 Koronavirüs ile mücadele kapsamında geliştirilen yerli 
solunum cihazının ilk deneme prototipinin çalışır haldeki 
ilk görüntüleri kamuoyuna sunuldu.

 Milli Savunma Bakanlığı mevcut tedbirlerin yanı sıra 
Suriye'nin kuzeyinde görev yapan harekât bölgelerindeki 
birlikler için harekât alanlarına giriş çıkışlar ile ilgili ilave 
tedbirler aldı.

 İçişleri Bakanlığı pazar yerlerinde alınacak 
tedbirlerle ilgili valiliklere yeni bir yazı 
gönderdi. Buna göre, pazar yerlerinde giriş ve 
çıkış haricindeki alanların demir bariyerlerle 
kapatılması ve bölgeye girişler ve çıkışların 
farklı noktalardan gerçekleştirilmesi karara 
bağlandı. Ayrıca, pazar yerlerinde tezgahlar 
arası mesafenin en az 3 metre olması ve 
bölgeye esnaf sayısının iki katından daha 
fazla vatandaşın girmesine müsaade 
edilmemesi yönünde karar alındı.

 Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının 
ardından basın açıklaması yapan Sağlık 
Bakanı Koca, uygulanan günlük Kovid-19 testi 
sayısının 15.000’e ulaştığını ve bunun bir 
hafta içerisinde 20.000’i aşacağını belirtti.

 YÖK üniversitelerde tez savunması ve 
yeterlilik gibi sınavlarının, denetlenebilir 
olması ve kayıt altına alınması şartıyla video 
konferans veya benzeri dijital yöntemlerle 
gerçekleştirilebileceğini açıkladı.

31 MART 1 NİSAN
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 THY'nın 17 Nisan tarihine kadar 
durdurulan yurtdışı ve yurtiçi tarifeli 
seferleri, yeni bir karar ile 1 Mayıs 
tarihine kadar durduruldu.

 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, koronavirüse karşı aşı 
çalışmalarıyla ilgili gerçekleştirilen 
sanal konferansta önemli 
açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, 
14 farklı aşı-ilaç geliştirme projesinin 
olduğunu belirterek, 40 kurumdan 
yüzlerce araştırmacının konuyla ilgili 
çalıştığını belirtti.

 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 
Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 
kentteki eczanelerin pazar hariç 
09.00-18.00 saatleri arasında hizmet 
vereceğini bildirdi.

 Sosyal yardım ödemeleri nedeniyle 
yoğunluk yaşanan PTT iş yerlerinin 
kapatılarak, ödemelerin, PTT 
dağıtıcıları tarafından kolluk kuvvetleri 
ve bekçilerle birlikte ilgililere evlerinde 
yapılması kararlaştırıldı.

2 NİSAN

 Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı 
açıklamalar çerçevesinde, 

 30 büyükşehire ve Zonguldak iline 15 gün boyunca araç 
giriş çıkışının yasaklandığını,

 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirildiğini,

 Pazar ve marketler gibi kalabalık ortamlarda maske 
takılmasının zorunlu hale getirildiğini,

 Sokaklar da dâhil sosyal mesafeye en az 3 adım olarak 
uyulması gerektiğini açıkladı.

 Türk Kızılay, “immün plazma” yöntemi için bağış çağrısında 
bulundu. 

 Süresi gelen araç muayenesini 3 ay içinde 
gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahiplerine, işlemleri için bu 
sürenin bitiminden itibaren 45 gün süre tanındı.

 Elektrik ve doğal gazda “Kıyasen Fatura Düzenlemesi” 
hayata geçirildi. Uygulamanın karantinaya alınan, idari 
kararlarla sayaç okumalarının durdurulduğu yerleşim yerleri 
ve sayaç okuma yapan çalışanların sosyal mesafelerini 
koruyamayacağı durumlarda geçerli olması ve 3 ay süreyle 
uygulanarak, son 2 yılın aynı ay ortalamaları baz alınarak 
yapılması kararlaştırıldı.

 5-6-7 Nisan'daki işsizlik ödeneği ödemelerinin evden 
yapılacağı duyuruldu.

3 NİSAN

Alınan
Önlemler
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 Sağlık Bakanlığı "Olası Kovid-19 Vaka 
Sorgulaması Kılavuzu”nu güncellendi. Buna göre,  
ateş, öksürük, nefes darlığı belirtilerinden en az 
birini taşıyan tüm hastalar, maske takılarak Kovid-19 
için ayrılan alana yönlendirilecektir.

 Kırıkkale'de başka illerden kente gelen 1929 
kişi ev karantinasına alındı. Ayrıca Katar'dan 
Türkiye'ye getirilen 83 Türk vatandaşı Yalova'da, 
Azerbaycan’dan getirilen 150 kişi Muğla’da, 
Kuveyt'ten getirilen 343 kişi Giresun ve Trabzon’da 
karantinaya alındı. 

 Malatya'da bir mahalle ve Karaman'da bir köy 
koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı.

 Türkiye’de bir ilaç firması, kendi ürünleri arasında 
yer alan ve yapılan araştırmalarda koronavirüse 
karşı olumlu netice verebildiği gözlemlenen bir 
ilacının ilk parti üretimini gerçekleştirerek Sağlık 
Bakanlığı’na teslim etti.

 Koronavirüs Bilim Kurulu ilk kez video konferans 
aracılığıyla toplandı.

 Cezayir'de bulunan 1200 civarındaki Türk 
vatandaşının THY ve Cezayir Hava Yollarına ait 
uçaklarla ülkeye getirilmesi için tahliye işlemine 
başlandı.

ALINAN ÖNLEMLER

Alınan Önlemler
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 Türk Hava Yolları'nın iç hat seferlerinin 20 Nisan'a 
kadar durdurulduğu bildirildi. 

 İşçi olarak çalıştıkları Irak'tan yurda getirilen 334 Türk 
vatandaşı Kütahya'da, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait 
öğrenci yurtlarına yerleştirildi.

 İstanbul Valiliği, bedelli askerlikten terhis olacakların 
İstanbul'dan çıkışları için terhis belgesinin yeterli 
olduğunu bildirdi.

 İşsizlik sigortası, iş kaybı tazminatı, ücret garanti fonu 
ödemesi ve kısa çalışma ödemeleri, vatandaşlara PTT 
çalışanları tarafından 6 Nisan'dan itibaren konutlarında 
teslim edilmeye başlandı.

 30 büyükşehir ve Zonguldak için uygulanan araç giriş 
çıkış yasağı kapsamında denetimler başladı.

 Türkiye'de salgınla mücadele kapsamında 20 yaş altı 
vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı uygulanmaya 
başladı.

 Dikimevi Müdürlüklerince haftada toplam 1 milyon 
maske, 5 bin tulum, İlaç Fabrikası Müdürlüğünce de 
haftada 5 bin litre alkol bazlı dezenfektan üretildiği 
açıklandı.

 Gebze Teknik Üniversitesi Kovid-19’la mücadele 
kapsamında 2 farklı "hızlı tanı kiti" üretilmesi için 
çalışmalara başlandığını duyurdu.

4 NİSAN

 İçişleri Bakanlığı ek genelgesine göre 
18-20 yaş arasında olup kamu kurum ve 
kuruluşlarında çalışanlar, özel sektörde düzenli 
çalıştığını sosyal güvenlik belgesiyle ortaya 
koyanlar ile mevsimlik tarım işçileri sokağa 
çıkma yasağından muaf tutuldu.

 Cezayir'den getirilen 299 Türk vatandaşı, 
Manisa'daki öğrenci yurdunda karantinaya 
alındı.

 monu İl Hıfzıssıhha Kurulunda alınan 
karar ile Kastamonu’da merkeze bağlı diğer 
köylerden il merkezine ve ilçelere otomobil ve 
minibüslerle gelişler yasaklandı.

5 NİSAN
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 Kovid-19 ile mücadelede "İmmün Plazma" tedavisinin 
devreye alındığı açıklandı.

 Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilaç teminine ilişkin yeni 
protokol görüşmeleri süreci ertelendi. Sağlık hizmetinden 
kesintisiz olarak faydalanılması ve ilaç teminin aksamaması 
için mevcut protokolün süresi uzatıldı.

 Sağlık Bakanlığınca valiliklere gönderilen yazıyla, sağlık 
kuruluşlarına girişlerde maske zorunluluğu getirildi.

 Koronavirüsle ilgili manipülatif paylaşım yapan, 
vatandaşları rencide edici hareketlerde bulunan, karantina 
tedbirlerine aykırı davranan, stokçuluk ve kaçak tıbbi 
malzeme satan kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı 
açıklandı.

 Barış Pınarı bölgesindeki yol kontrol noktalarında broşürler 
dağıtıldı, meskûn mahallerde virüsten korunmak için alınması 
gereken tedbirler anons edildi.

 Milli Eğitim Bakanlığı, Kovid-19 önlemleri kapsamında 
velileri pratik bilgilerle desteklemek amacıyla TRT EBA 
kanallarından yayımlanmak üzere "BİZDEN" isimli veli kuşağı 
hazırladı.

 YÖK, üniversitelerce Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında 
yapılacak Seviye Tespit Sınavı (STS) ve muadil sınavların 
ertelenmesine karar verdi.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamış 
olduğu, 65 yaş üstü vatandaşlara kolonya 
ve maske dağıtımı bekçiler tarafından 
gerçekleştirilmeye başlandı.

 İstanbul’a yapılacak iki yeni salgın 
hastanesinden biri olan Sancaktepe’deki 
hastanenin inşaat çalışmaları başladı.

 Kovid-19 tedavisinde kullanılması için 
iyileşmiş koronavirüs hastalarından alınacak 
immün plazmanın ilk bağışı Kızılay’a 
gerçekleştirildi.

 TBMM üyeleri oturumlara maske ile 
katılmaya başladı ve milletvekillerine kolonya 
ikram edildi.

 Evde izolasyon altına alınan hastaların 
dijital takibini sağlayacak bir sistemin 
hazırlıkları Sağlık Bakanlığı tarafından 
başlatıldı.

6 NİSAN 7 NİSAN
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 65 yaş üstü vatandaşlara dağıtılan 
kolonya maske paketlerinin içine 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın koronavirüs salgınına ilişkin 
bir mesajı yer aldı. Mesajda; 

 Türkiye'nin salgına en hazırlıklı 
ülke olduğu, 

 Tüm imkanların salgın için 
seferber edildiği,

  Toplam 850 bin sağlık çalışanı 
ile güçlü bir sağlık ordumuzun 
olduğu,

 Salgın tehdidi ortadan kalkana 
kadar evlerde kalınması ve 
kesinlikle dışarıya çıkılmaması 
gerektiği,

 112, 155 ve 156 telefon 
numaralarının aranması halinde 
oluşturulan Vefa Sosyal Destek 
Gruplarının tüm ihtiyaçları karşılamaya 
hazır olduğu hususları yer aldı.

8 NİSAN

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı 
Şi Cinping ile koronavirüs ile mücadelede iş birliği konularının 
görüşüldüğü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

 Koronavirüs önlemleri kapsamında Yükseköğretim 
Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi TBMM’ye sunuldu. 

 İletişim Başkanlığı tarafından "Kovid-19 Tecrübeleri ve 
Salgına Karşı Mücadelede Uluslararası İş Birliği" başlıklı bir 
videokonferans düzenlendi. 

 Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19 salgınının azaltılması 
ve hastaların izolasyonu için geliştirilen Pandemi İzolasyon 
Takip Projesi (İTP) İletişim Başkanlığı tarafından duyuruldu. 

 İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Koronavirüs 
tedbirleri kapsamında 156 yerleşim yerinde karantina 
uygulaması yapıldığı, toplam 5 ilimizdeki 6 yerleşim yerinde 
ise karantina uygulamasının sona erdirildiği belirtildi.

 Sağlık çalışanlarına karşı şiddeti önlemek için TBMM’ye bir 
yasa teklifi sunuldu.

Alınan
Önlemler

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSLE ETKİN MÜCADELE90



9 NİSAN

 Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 
maske, tulum ve tanı kitlerinin TSK’ya ait 
uçakla Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, 
Kuzey Makedonya ve Kosova’ya ulaştırılacağı 
açıklandı.

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, tek 
kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzeme 
atıklarının yönetimine ilişkin genelge yayınlandı. 
Genelgede;

 Maske ve eldiven atıklarının, kurum ve 
işletmelerin giriş çıkışları ile ortak kullanım 
alanlarında biriktirileceği,

  Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven 
atıklarının en az 72 saat bekletildikten sonra 
evsel atık olarak belediyeye teslim edileceği,

 Sağlık kuruluşlarının karantina 
bölümlerindeki atıkların 'tıbbi atık' 
olarak yönetileceği ve diğer atıklar ile 
karıştırılmamasının sağlanacağı belirtildi.

 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs 
salgınının sürmesi halinde Ramazan'da teravih 
namazlarının evde kılınacağını duyurdu.

 

 Pandemi İzolasyon Takip uygulamasına Sağlık 
Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
Başkanlığı ve tüm GSM operatörlerinin iş birliğiyle 
başlandı.

 Din İşleri Yüksek Kurulu, Kovid-19’dan vefat edenlerin 
cenazelerinin koruyucu tedbirler alındıktan sonra 
usulüne göre yıkanması, kefenlenmesi ve defnedilmesi 
gerektiğini açıkladı.

 İçişleri Bakanlığı sahte, izinsiz, sağlıksız 
dezenfektan, kolonya, maske ve sağlık ürünleri 
üretmeye çalışan fırsatçılara yönelik 65 ilde düzenlediği 
288 operasyonda 462 kişiyi gözaltına aldı. 6 milyon 
maske ele geçirildi.

 İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 20 yaş altındaki “özel 
gereksinimi” olan çocuk ve gençlerin, uygun şartlarda 
evlerinden çıkmalarına izin verileceği duyuruldu.

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koronavirüs ile 
mücadele kapsamında "Atıksu Yönetimine İlişkin 
Önlemler Genelgesi" yayımladı. Buna göre, sulamada 
kullanılan arıtılmış atık sular dezenfekte edilecektir. 
Akarsu deşarj bölgesinde su sporlarına ve tahıl 
yıkamaya izin verilmeyecektir.

 Sağlık Bakanlığınca kapalı iş yerleri ve ofislerde 
koronavirüse karşı alınması gereken önlemlere ilişkin 
broşür hazırlandı.

ALINAN ÖNLEMLER

Alınan Önlemler
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 Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili 
Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin “Kovid-19 Salgınıyla 
Mücadelede İşbirliği ve Dayanışma" konulu olağanüstü video 
konferans zirvesine katıldı.

 Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile 
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile telefonda 
görüştü. Görüşmede Kovid-19 ile mücadelede işbirliği ele 
alındı.

 Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi'nin 45 gün içinde 
restorasyon çalışmaları tamamlanarak hizmete açılacağı 
bildirildi.

 Milli Savunma Üniversitesi Sınavı ÖSYM Başkanlığınca 14 
Haziran'a ertelenirken, askeri öğrenci aday tercih işlemlerinin 
de ertelendiği belirtildi.

 Balıkesir'in Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit ilçelerine 
özel araç giriş çıkışları geçici olarak yasaklandı.

 Hak kayıplarının oluşmaması için tüketici hakem 
heyetlerinin toplantıları 30 Nisan'a kadar ertelendi.

 Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve Koronavirüs Bilim Kurulu 
üyeleri, Çinli uzmanlarla video konferans yöntemiyle toplantı 
yaptı. 

 10 Nisan 2020 tarihinde geceyarısından itibaren, 30 
büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün (11-12 Nisan) sokağa 
çıkma yasağı ilan edildi.

10 NİSAN

 Gençlik ve Spor 
Bakanı Mehmet 
Kasapoğlu, yurtlarda 
13 bin 968 vatandaşın 
karantinada olduğunu, 
17 bin 504 vatandaşın 
ise yurtlardan 
ayrıldığını açıkladı.

 Adalet Bakanlığı, 
koronavirüs tedbirleri 
kapsamında 4 
Mayıs-10 Temmuz 
arasında yapılması 
planlanan hâkim 
ve savcı adaylığı 
mülakatlarını erteledi.

 Ankara'da faaliyet 
gösteren toplu 
taşıma araçları ile 
şehirlerarası ve ilçeler 
arası yolcu taşıyan 
ulaşım araçları, 
taksiler, her türlü ticari 
araç, servis araçları 
ve içerisinde birden 
fazla kişi bulunan 
özel araçlarda maske 
kullanımı zorunlu 
oldu.

 Yozgat Şehir 
Hastanesi Kovid-19 
ile mücadele için 
pandemi hastanesine 
dönüştürüldü.

11 NİSAN 12 NİSAN

Alınan
Önlemler

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSLE ETKİN MÜCADELE92



 Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan hafta sonlarında sokağa çıkma 
yasağının ihtiyaca göre uygulanmaya devam 
edeceğini açıkladı. 17 Nisan 2020 Cuma gecesi 
saat 24.00’dan 19 Nisan 2020 Pazar gecesi saat 
24.00’a kadar sokağa çıkma yasağı uygulanması 
kararlaştırıldı.

 Her vatandaşa ücretsiz maske dağıtımı 
uygulaması kapsamında 32 milyon kişiye Sağlık 
Bakanlığı tarafından doğrulama kodu ulaştığı 
açıklandı.

 Türk Eczacılar Birliği, 10 Nisan’da Ankara 
ve İstanbul’da başlayan eczanelerde maske 
dağıtımı uygulamasının çok hızlı bir şekilde 
diğer illerde de yaygınlaştırılacağını açıkladı.

 Adalet Bakanlığı, TBMM'de kabul edilen Ceza İnfaz 
Yasası yürürlüğe girer girmez tahliyelerin başlayacağını 
ve cuma gününe kadar da tamamlanmasının 
beklendiğini duyurdu.

 Millî Savunma Bakanlığı, koronavirüs tehdidi 
nedeniyle celp ve terhislerin yapılmasının Mehmetçik, 
toplum ve TSK için risk oluşturacağı öngörüldüğünden 
celp ve terhislerin süresinin 1 ay ertelenmesinin 
Cumhurbaşkanının onayına sunulacağını açıkladı.

 Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 il ve ilçe 
müdürlüklerine, çiftçilere, üreticilere, perakende 
sektörüne, odalara ve birliklere gönderilmek üzere 
Kovid-19 bilgilendirme afişi ve broşürü hazırladı. 

 Sağlık Bakanlığı koronavirüs ile mücadele için 
sosyal mesafeye riayet edilmesi, maske takılması gibi 
kurallara uyulması konuları içeren 5 yeni kamu spotu 
hazırladı. 

 Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde konvelesan 
plazma tedavisi uygulanan 78 yaşındaki hastanın 
Kovid-19 test sonucunun negatife döndüğü bildirildi.

 Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme 
Merkezi Müdürlüğü koronavirüsün tüm gen haritasının 
çıkarıldığını açıkladı.

 THY, tüm dış hat uçuşlarının 20 Mayıs'a kadar 
durdurulduğunu açıkladı.

13 NİSAN 14 NİSAN

ALINAN ÖNLEMLER

Alınan Önlemler
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 184 numaralı SABİM 
telefon hattı koronavirüs 
danışma hattı olarak 
kullanılmaya başlandı.

 Yurtdışındaki vatandaşlar 
için Dışişleri Bakanlığı 
Konsolosluk Çağrı Merkezi 
7/24 hizmete açıldı.

 Gecikmeye giren kredilerin 
takip süresi 90 günden 180 
güne çıkarıldı.

 Merkez Bankası, gün içi 
ve gecelik vadedeki hazır 
imkânlar çerçevesinde 
bankalara ihtiyaç duydukları 
tüm likiditeyi sağlayacağını 
açıkladı.

 Hasta ve engelli vergi 
mükelleflerine, evlerinde 
beyanname verme hizmeti 
başlatıldı.

 31 Mart’a kadar verilmesi 
gereken yıllık gelir vergisi 
beyannamelerinin verilme 
ve ödeme süreleri 30 Nisan 
2020 tarihine kadar uzatıldı.

14 MART
2020

15 MART 17 MART

Açıklanan
Destekler
Türkiye’nin bugüne kadar koronavirüs salgını çerçevesinde açıklanan 
destekler şu şekildedir:    
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Açıklanan Destekler

AÇIKLANAN DESTEKLER
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‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ Destek Paketi

 Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, “Ekonomik İstikrar Kalkanı” destek paketi kapsamında;

 Perakende, AVM, demir-çelik, otomotiv, lojistik, ulaşım, sinema, tiyatro, konaklama, yiyecek-içecek, 
tekstil-konfeksiyon ve etkinlik-organizasyon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primlerinin 
Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerinin 6’şar ay erteleneceğini,

 Konaklama Vergisi’nin Kasım ayına kadar uygulanmayacağını,

 Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemelerinin Nisan, Mayıs ve Haziran 
ayları için 6 ay süreyle ertelendiğini,

 Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi 
anapara ve faiz ödemelerinin asgari 3 ay öteleneceği ve gerektiğinde bunlara ilave finansman desteği 
sağlanacağını,

 İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının korunması amacıyla ihracatçıya 
stok finansmanı desteği verileceğini,

 Esnaf ve sanatkârların Halkbank’a olan kredi borçlarının Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz 
ödemelerinin 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleneceğini,

 Kredi Garanti Fonu limitinin 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartılacağını, kredilerde önceliğin 
gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ’lere 
verileceğini,

 Beş yüz bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktarın yüzde 80’den yüzde 90’a çıkartılarak 
asgari peşinatın yüzde 10’a düşürüleceğini,

 Koronavirüs etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen firmaların kredi siciline “mücbir 
sebep” notu düşüleceğini,

18 MART

Açıklanan
Destekler
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Açıklanan Destekler

AÇIKLANAN DESTEKLER

 Asgari ücret desteğinin devam edeceğini,

 En düşük emekli maaşının 1500 liraya yükseltileceğini,

 Emeklilerin bayram ikramiyelerinin Nisan ayı başında 
ödeneceğini,

 İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık 
telafi çalışma süresinin 4 aya çıkarılacağını,

 Tek başına yaşayan 80 yaş üstü vatandaşlar için sosyal 
hizmet ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik 
takip programı başlatılacağını,

 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 
belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak 
nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak 
ayrılacağını,

Ayrıca,

 İstanbul ve Ankara'da başlatılacak bir çalışmayla 65 yaş 
üzerindeki tüm yaşlılarımıza koruyucu maske ve kolonya 
dağıtılacağını,

 Aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarının tüm hızıyla devam 
ettirileceğini,

 Türk Hava Yollarına gereken desteğin verileceğini,

 Haziran ayında yapılacak LGS ve üniversiteye giriş 
sınavının soru hazırlıklarının tatil süreleri göz önünde 
bulundurularak yapılacağını açıkladı.
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 Muhtasar (gelir vergisi 
stopaj) ve KDV ödemelerinin 
6 ay erteleneceği mükellef 
grupları belirlendi. 

 Kovid-19 testi için 16 olan 
laboratuvar sayısının 25 ilde 
toplam 36'ya çıkarılmasına 
karar verildi.

 Şartları tutan özel kreş 
ve gündüz bakım evlerinin 
kısa çalışma ödeneğinden 
yararlanabilmesi 
kararlaştırıldı.

19 MART 20 MART

 Sosyal yardımlardan 
yararlanan 2 milyon dar 
gelirli aileye, Ekonomik 
İstikrar Kalkanı kapsamında 
1000’er lira yardım 
yapılacağı duyuruldu.

 Teknopark yönetici 
şirketlerinden, kuluçka 
firmalarından ve 
teknoparklarda yer alan 
restoran ve kafe gibi 
ticari işletmelerden 2 ay 
boyunca kira alınmaması 
kararlaştırıldı.

21 MART

Açıklanan
Destekler

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSLE ETKİN MÜCADELE98



 Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın imzasıyla 
yayınlanan genelgeyle 
kamu personelinin uzaktan 
çalışabilmesine imkân 
tanıyan düzenlemeler 
yürürlüğe girdi.

 Nafaka alacaklarına ilişkin 
icra takipleri hariç olmak 
üzere, tüm icra ve iflas 
takipleri 30 Nisan'a kadar 
durduruldu.

 MEB cerrahi maske 
üretimi yapan Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi 
sayısını 50’ye çıkararak, 
100 bin olan cerrahi maske 
üretiminin ayda 2 milyona 
çıkarılması hedeflendi.

 Belediyelerden 3 milyar 
liraya denk gelen 3 aylık 
kesinti yapılmamasına karar 
verildi.

 KDV beyanname verme ve 
ödeme süresi 24 Nisan’a, Ba-
Bs formlarının verilme süresi 
30 Nisan'a uzatıldı.

 Sağlık personelinin ek 
ödemelerinin üç aylık zaman 
diliminde iyileştirileceği 
ve yeni 32.000 personel 
istihdam edileceği açıklandı.

 Kovid-19 tanısının etkin 
bir şekilde koyulabilmesi 
için ilave 50.000 adet 
Hızlı Tarama Kiti Çin’den 
Türkiye’ye getirildi.

 Yerli solunum cihazının 
seri üretimine başlanmasına 
karar verildi.

22 MART 23 MART

AÇIKLANAN DESTEKLER

Açıklanan Destekler

 Çin'den Kovid-19 için getirilen ilaçlar 
ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı.

 Halkbank’ın ayrım yapmaksızın tüm esnafa 6 
ay ödemesiz, 36 ay vadeli, 25 bin lira nakit kredi 
ve 25 bin lira ticari kart (Esnaf Kart) desteği 
vermesi kararlaştırıldı.

 Vergi süreçleri bakımından mücbir sebep 
hali kapsamındaki sektörler ve iş kolları 
belirlendi. Sektörlerin dışında, ticari, zirai 
kazanç sahibi veya serbest meslek erbabı 
olan tüm gelir vergisi mükellefi 1,9 milyon kişi 
mücbir sebep hali kapsamına alındı.

 Nisan, Mayıs ve Haziran’da muhtasar ve 
KDV beyannamelerine ilişkin ödemeler 6’şar 
ay ötelendi. Bu aylarda verilmesi gereken 
Muhtasar ve KDV beyannameleri 27 Temmuz’a 
ertelendi.

 Üniversite hastanelerindeki çalışanların 
da performans ödemelerini 3 ay tavandan 
yapılması kararlaştırılarak, bu kapsamda 1,2 
milyar liralık bir ek destek ayrıldı.

 65 yaşın üzerinde olması ya da kronik 
rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa 
çıkamayacak olan vergi mükelleflerinin 
beyanname ve ödemeleri yasağın sonuna 
kadar ertelendi.

24 MART
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Toplumun pek çok kesimine yönelik ekonomik 
tedbirler içeren “torba teklif” TBMM Genel 
Kurulu’nda kabul edildi. 

Buna göre:

 Aylık bağlanan maluller ve harp malullerinden 
çalışmaya devam edenlere, en az 20 yıllık 
sigortalılık süresi ve 5 bin gün prim ödenme 
şartıyla yaşlılık aylığı da bağlanabilecektir.

 Afet bölgelerinde elektrik, doğal gaz tüketim 
bedelleri 1 yıla kadar ertelendi.

 Hazine ve Maliye Bakanının kredi garanti 
kurumlarına nakit kaynak aktarma yetkisi 50 
milyar liraya yükseltildi.

 İşverenlere bu yıl sektör ayırımı yapılmaksızın 
günlük 2,50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği 
sağlanacaktır.

 Vakıflar Genel Müdürlüğü taşınmazlarında kira 
borcu olanlara 3 ay süre tanındı.

 Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 24 Mart 
2020'den önce kullanılan kredilerin ödemelerini 
aksatan gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye Bankalar 
Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz 
konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 31 
Aralık 2020'ye kadar tamamının ödenmesi veya 
yeniden yapılandırılması halinde kredi kuruluşları 
ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate 
alınmayacaktır.

 Çek Kanunu'ndaki değişiklikle 24 Mart 
2020'ye kadar işlenen suçtan dolayı mahkûm 
olanların cezalarının infazı durdurulacaktır.

 1 Mart 2020'den 30 Haziran 2020'ye kadar 
işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesi, 
kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi 
oluşturmayacaktır.

25 MART

Açıklanan
Destekler
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 30 Haziran 2020'ye kadar geçerli olmak 
üzere, işçinin kısa çalışma ödeneğine hak 
kazanabilmesi için öngörülen hizmet akdinin 
feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarını 
yerine getirmesi hükmü, kısa çalışma başlama 
tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi 
olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı 
olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş 
olması şeklinde uygulanacaktır.

 İşçilerin ücret kaybının ve işletmelerin işgücü 
kaybının en aza indirilmesi ile işletmelerin telafi 
çalışması süresi iki aydan dört aya çıkarıldı.

 Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere 
ve hak sahiplerine 1000 lira olarak öngörülen 
aylık asgari ödeme tutarı 1500 liraya yükseltildi.

 İşveren sendikası dayanışma ve yardımlaşma 
fonu desteğinin azami sınırı yüzde 25'ten yüzde 
35'e çıkarıldı.

 1 Nisan 2020'de yürürlüğe girmesi öngörülen 
konaklama vergisinin yürürlük tarihi 1 Ocak 
2021'e ertelendi.

 Turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına 
kamu arazisi tahsis edilen, Kültür ve Turizm 
Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve 
işletmecilerden, 1 Nisan 2020 tarihi ile 30 
Haziran 2020 tarihi arasındaki dönemde tahsil 
edilmesi gereken tüm ödemelerin süreleri 
başvuru şartı aranmaksızın altı ay ertelendi.

 KOBİ'lere kalkan olacak "3'lü koruma 
paketi" kapsamında, KOSGEB alacaklarının 
3 ay ertelenmesine,  KOSGEB projelerine 4 
ay ek süre verilmesine ve koruyucu sağlık 
ürünleri üretimine 6 milyon liraya kadar destek 
sağlanmasına karar verildi.

 Yer altı maden işletmelerine destek verilmesi 
kararlaştırıldı.

 Tıbbi maskelerde ve solunum cihazlarında 
ilave gümrük vergisi kaldırıldı ve etil alkol 
ithalatında uygulanan gümrük vergisi sıfırlandı.

 Sağlık çalışanlarının toplu taşıma 
araçlarından ve kamuya ait sosyal tesislerden 
ücretsiz yararlanmasına karar verildi.

AÇIKLANAN DESTEKLER
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 TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşların Nisan ve Mayıs ayı 
konut taksitleri ertelendi.

 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara emekli maaşları 
evlerinde verilmeye başlandı.

 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı solunum cihazı üretmek üzere 
çalışmalara başladı.

 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yatırım teşviklerinde verilen kredi 
faiz desteği uygulamasına esneklik getirdi. Ödemesini zamanında 
yapamayan firmaların, salgın döneme ilişkin banka ödemelerini 
daha sonra gerçekleştirdiğinde de faiz veya kar payı desteğinden 
faydalanabileceğini duyurdu.

 TÜBİTAK Kovid-19 Portalı devreye sokuldu.

 TÜBİTAK, Kovid-19’un teşhis ve tedavisinde kullanılan 
ürünlerin “KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı” çerçevesinde 
destekleneceğini bildirdi.

 TÜBİTAK, tüm proje, burs, yarışma vb. açık programların başvuru 
tarihlerinin uzatıldığını açıkladı.

 TÜBİTAK, üniversitelerin ULAKNET/İnternet erişimleri, uzaktan 
eğitim hizmetleri için gerekli ek kapasite sağlandığını duyurdu.

 TÜRKŞEKER’in Haziran 
ayı sonunda yaklaşık 40 bin 
çiftçiye ödemesi gereken 
avans bedelleri ve Ramazan 
ile Kurban Bayramları öncesi 
ödemesi gereken küspe 
istihkak bedelleri toplamı 
olan 250 milyon liranın erken 
ödemesi kararlaştırıldı.

 İstanbul Valiliği, 65 yaş 
üstü 50 bin kişiye gıda 
kolisi desteği sağlanacağını 
duyurdu.

 Türkiye Bankalar Birliği, 
bankacılık sektörünün 
salgından ekonomik olarak 
olumsuz etkilenen kurumsal 
ve ticari müşterilere iki kredi 
paketi uygulamaya aldığını 
bildirdi.

 Kredi kartlarındaki azami 
faiz oranları düşürüldü. Kredi 
kartı asgari borç yatırma 
tutarının en alt limiti borcun 
yüzde 30’undan yüzde 
20’sine çekildi.

26 MART 27 MART
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 Yaklaşık 12 milyon 
emeklinin Ramazan Bayramı 
ikramiyelerinin 7-11 Nisan 
tarihleri arasında ödeneceği 
duyuruldu. 

 Engelli aylığı alan ve 
evde bakım yardımından 
yararlanan engellilerin, süresi 
dolan raporlarının geçerlilik 
tarihi mayıs ayı sonuna kadar 
uzatıldı.

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı ulusa sesleniş 
konuşmasında önemli destekler açıkladı. Buna göre;

 Mevcut hastanelerimizin güçlendirilerek, yeni hastanelerin 
hizmete açılacağı,

 Reeskont kredilerinin geri ödemelerinin 90 gün daha uzatılarak, 
50 milyar liranın ihracatçıların kullanımına sunulacağı,

 Kredi Garanti Fonu limitinin 50 bin liraya ve kapasitesinin 850 bin 
kredi talebini karşılayacak şekilde 450 milyar liraya yükseltileceği,

 Asgari ücret desteğinin yaygınlaştırılacağı, emeklilerin bayram 
ikramiyesinin öne çekileceği, sosyal yardım programında kayıtlı 2 
milyon haneye 1000’er lira yardım yapılacağı,

 Sağlıkçıların 6 milyar liralık ilave bir destekle performans 
ödemelerinin en üst tavandan yapılacağı,

 Alınan tedbirlerden mağdur olan vatandaşlarımıza yardım için 
“Milli Dayanışma Kampanyası” başlatılacağı ve Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kampanyaya 7 maaşını bağışlayarak 
destek olacağı,

 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop’un da Milli Dayanışma Kampanyası'na 5’er maaşlarını 
bağışlayarak katılacakları,

 Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 15, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin 10, İstanbul Ticaret Odası’nın 5 milyonla kampanyaya 
katılacakları duyuruldu.

29 MART 30 MART
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 569.549 hanenin ihtiyaç bildirimi, valilik ve 
kaymakamlar koordinasyonunda “Vefa Sosyal 
Destek Grupları” tarafından yerine getirildi.

 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 
Kovid-19 nedeniyle faaliyetlerini yavaşlatan/
durduran tüm işletmelerin kısa çalışma 
ödeneğine başvurabileceğini bildirdi.

 İhtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 
1000'er liralık destek ödemelerine 1 Nisan'da 
başlanacağı duyuruldu.

 Avukatların CMK ödemelerinin, 6 Nisan 
itibarıyla tümüyle yapılmış olacağı belirtildi.

 Kamu bankaları hane halkı geliri aylık 5 bin 
lira ve altındaki bireysel müşteriler için yeni bir 
kredi uygulaması başlattı. Bireysel müşterilerin 
10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 
36 aya kadar vadeli aylık eşit taksitli kredi 
kullanabilmesi sağlandı.

 İhtiyaç sahiplerine destek çalışmalarına 
devletin öncülük etmesi amacıyla “Milli 
Dayanışma Kampanyası” başlatıldı.

 İstanbul Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesinde “Otomatik 3 Katlı Telli Ultrasonik 
Cerrahi Maske Makinesi”nin üretimi tamamlandı. 
Lisede günde 100 bin cerrahi maske üretimine 
başlandı.

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
(TCMB), koronavirüsün ekonomik ve finansal 
etkilerine karşı parasal aktarım mekanizmasının 
güçlendirilmesine, mal ve hizmet ihracatçısı 
firmaların desteklenmesine yönelik ilave 
tedbirler aldı.

 Koronavirüs salgınının turizm sektörüne 
olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla kamu 
arazileri üzerindeki turizm tesislerinden Nisan, 
Mayıs ve Haziran aylarında tahsil edilecek 
gelirler 6 ay süreyle ertelendi. 

30 MART 31 MART

Açıklanan
Destekler

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSLE ETKİN MÜCADELE104



 Arzu eden üniversite öğrencilerinin 
yükseköğretim kurumlarındaki bahar 
dönemi kayıtlarını dondurabilmesi 
ve bu sürenin mezun olunması 
gereken azami süreden düşülmemesi 
kararlaştırıldı.

 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Selçuk’un 30 Mart 2020 
tarihinde duyurmuş olduğu, 2 milyon 
111 haneye 1000’er TL tutarındaki 
nakdi desteğin ödemelerine başlandı.  

 Millî Savunma Bakanlığı 
bünyesindeki fabrika ve dikimevlerinde 
üretilen maske, tulum ve 
dezenfektanlar, Avrupa’da koronavirüs 
salgınından en çok etkilenen ülkeler 
arasında olan İtalya ve İspanya’ya 
TSK’ya ait askerî kargo uçağıyla 
nakliye edildi.

 Hazine ve Maliye Bakanı 
Albayrak, ücretli öğretmenlerin ve 
usta öğreticilerin ek ders ücreti 
ödemelerinin koronavirüsle mücadele 
döneminde de yapılmaya devam 
edeceğini açıkladı.

 Kovid-19 Salgınının Kamu İhale Sözleşmelerine 
Etkisi ile İlgili 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Genelgesi yayınlandı. Genelgede Kamu 
İhale Kanunu çerçevesinde yapılan ihaleler 
sonucu imzalanan sözleşmelerde yüklenicinin 
sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine 
getirmesine engel bir durumun olması ve 
yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya 
gücünün yetmemesi şartlarının birlikte 
gerçekleştiğinin tespit edilmesi üzerine süre 
uzatımı verilmesine veya sözleşmenin feshine 
karar verilebileceği belirtildi.

 Kronik hastaların 01 Ocak tarihi ve sonrasında 
süresi dolan sağlık raporlarının ve reçetelerinin 
sürelerinin ikinci bir duyuruya kadar uzatıldığı 
açıklandı.

 Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu 380 bin öğrenciye yurt ücretlerinin 
iade edileceğini ve Nisan, Mayıs ve Haziran 
aylarında da ücret alınmayacağını duyurdu.

 İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 
“Biz Bize Yeteriz Türkiyem” çağrısıyla başlattığı 
Milli Dayanışma Kampanyasında şimdiye kadar 
552.529.912 TL toplandığını açıkladı.

1 NİSAN 2 NİSAN
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“Biz Bize Yeteriz Türkiyem” 
kampanyasında toplanan bağışlar
1.060.728.478 TL'ye ulaştı.

 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
tarafından süresi gelen araç 
muayenesini 3 ay içinde 
gerçekleştiremeyen motorlu taşıt 
sahiplerine, işlemleri için bu sürenin 
bitiminden itibaren 45 gün süre 
tanındı.

 EPDK tarafından Elektrik ve 
doğalgazda "Kıyasen Fatura 
Düzenlemesi" hayata geçirildi. 
Uygulamanın karantinaya alınan, 
idari kararlarla sayaç okumalarının 
durdurulduğu yerleşim yerleri ve 
sayaç okuma yapan çalışanların 
sosyal mesafelerini koruyamayacağı 
durumlarda geçerli olacağı, 3 ay 
süreyle uygulanacağı ve son 2 yılın 
aynı ay ortalamalarının baz alınacağı 
duyuruldu.

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın talimatıyla, Sağlık 
Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı koordinesinde online 
ortamda maske.PttAVM.com 
üzerinden vatandaşlara ücretsiz 
maske teminine başlandı.

 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü 
parkinson olmak üzere 93 ilacın 
daha geri ödeme listesine alındığını 
açıkladı.

 Sosyal Güvenlik Kurumunda 
bedeli karşılanan yurt içi ilaç sayısı 
8 bin 564'e ulaştı.

 Koronavirüs salgını nedeniyle 
yiyecek bulmakta zorlanan sokak 
hayvanları için hayvanların yaşam 
alanlarına mama, yem ve su 
bırakılması kararlaştırıldı.

 Başakşehir İkitelli Şehir 
Hastanesi yollarının, 20 Mayıs'a 
kadar Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı tarafından tamamlanması 
karalaştırıldı. 

 1 Nisan'da hayata 
geçecek olan 
konaklama vergisi 1 
Ocak 2021’e ertelendi.

3 NİSAN 4 NİSAN 5 NİSAN
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 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan Kabine toplantısı sonrası 
koronavirüsle mücadeleye 
ilişkin açıklamalarda bulundu. 
Açıklamada;

 İstanbul’da 45 gün içinde iki 
salgın hastanesi kurulacağı,

 Koronavirüsle mücadele 
sürecinde ekonomiyi 
desteklemek adına 136 bin 
işletmenin banka kredilerinin 3 
ay erteleneceği,

 2 milyon 300 bin ihtiyaç sahibi 
haneye yardım ulaştırılacağı 
duyuruldu.

 Ücretsiz maske dağıtımında 
başvuruların e-Devlet Kapısı 
üzerinden alınacağı, parayla maske 
satışının yasak olduğu duyuruldu.

 Uygun durumdaki orduevi 
ve askerî misafirhaneler 
koronavirüs salgınıyla 
mücadele kapsamında sağlık 
çalışanlarının kullanımına 
açıldı. 

 Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu, Ekonomik 
İstikrar Kalkanı kapsamında 
sağlanan kredilerin ihtiyaca 
uygun ve verimli şekilde 
tahsisini sağlamak için 
bankalara konuyla ilgili bir 
yazı göndererek uyarı ve 
tavsiyelerde bulundu.

 Video konferans yöntemiyle 
gerçekleştirilen Koronavirüs 
Bilim Kurulu toplantısının 
ardından basın açıklaması 
yapan Sağlık Bakanı Koca, 
Toplum Bilimleri Kurulu adıyla 
yeni bir kurulun toplumsal 
yaşantıyı kolaylaştırmak 
için tavsiye kararları almak 
amacıyla oluşturulduğunu 
açıkladı.

 Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, koronavirüse 
karşı aşı ve ilaç geliştirme 
dahil Ar-Ge projelerinde 
çalışmak isteyenlerin TÜBİTAK 
bünyesindeki burs programına 
başvurabileceklerini açıkladı.

 Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumunca (EPDK), kapalı 
iş yerleri için kıyasen fatura 
düzenlenmeyeceğini ve 
uygulamanın belirli bölgeler için 
belirli bir süre geçerli olacağını 
bildirdi.

 Hazine ve Maliye Bakanı 
Berat Albayrak, 2.3 milyon 
dar gelirli aileye daha biner 
lira yardım ile ücretsiz izne 
çıkarılan vatandaşlara maaş 
desteği yapılacağını açıkladı.

6 NİSAN 7 NİSAN 8 NİSAN
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 SGK Sağlık Uygulama Tebliği’ni değiştirerek 
“acil hal” tanımını yeniden belirledi. Değişiklikle 
koronavirüse yönelik tanı ve tedaviler, 
hastanelerde ücret alınmayan işlemler arasına 
eklendi. Ayrıca virüs tedavisinde kullanılan ilaçlar 
da SGK’nın ödeme listesine dahil edildi.

 İstanbul’da ücretsiz maske dağıtımının 
eczaneler üzerinden yapılmasına karar verildi.

 Bursa'da üretilen Türkiye’nin ilk entübasyon 
kabini Bursa Şehir Hastanesinde kullanılmaya 
başlandı.

 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve sanayi işbirliği 
ile sağlık personelini korumak amacıyla yerli ve 
milli imkânlarla “video laringoskop cihazı” üretildi.

 YÖK, koronavirüs salgını nedeniyle 
öğrencilerin eksik kalan sektördeki uygulama 
eğitimlerinin üniversiteler tarafından uzaktan 
öğretim yöntemiyle veya yaz öğretimi şeklinde 
tamamlatılabilmesine karar verdi. 

 Millî Eğitim Bakanlığı, eğitime ara verildiği 
süreçte öğretmenlerin mesleki ve bireysel 
gelişimleri için uzaktan eğitim programı başlattı.

 Ticaret Bakanlığı üretici ihracatçılar için 
ithalatta yerinde gümrükleme uygulaması başlattı.

 Ziraat Bankası 22 
ülkeden 38 bankanın 
katılımıyla 1,1 milyar 
dolar tutarında dış 
kaynak temin edildiğini 
bildirdi.

 Hazineye ait atıl 
tarım arazilerin örnek 
ekilişler için çiftçilerin 
kullanımına açılacağı 
duyuruldu. İlk etapta 
9 milyon metrekare 
alanda ekim yapılacağı 
bildirildi.

 Sağlık Bakanlığının 
temin ettiği 
maskelerin 20-65 yaş 
arası vatandaşlara 
ücretsiz dağıtılması 
kararı İstanbul’da 
uygulamaya koyuldu.

 Yasak nedeniyle 
ekmek gibi zorunlu 
ihtiyaçlar, güvenlik 
güçleri, vefa sosyal 
destek grupları, yerel 
yönetimler, muhtarlar ve 
fırın esnafı vasıtasıyla 
karşılandı. 

 Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı sosyal 
yardımlarda kadınlara 
ödenen miktarlarda 
artışa gitti. Şartlı 
doğum yardımı 100 
TL’ye, eşi vefat etmiş 
kadınlara yönelik 
yardım programı 
kapsamında ödenen 
miktar ise, 325 TL’ye 
çıkarıldı.

 Millî Eğitim Bakanlığı 
meslek liselerinde şu an 
ayda 10 milyon maske, 
300 bin yüz koruyucu 
siperlik üretildiğini 
açıkladı.

9 NİSAN 10 NİSAN 11 NİSAN
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 Kamu bankaları 
işletmelerin 20,5 
milyar liralık; 795 
bin vatandaşın da 
40,6 milyar liralık 
kredi borcunu 
öteledi.

 Kısa çalışma 
ödeneğinden 
yararlanamayan 
veya ücretsiz 
izne çıkarılan 
vatandaşlara 3 ay 
boyunca aylık 1170 
lira maaş desteği 
sağlanacağı 
açıklandı. 

 Vefa Sosyal 
Destek Grupları 
vatandaşların 
ihtiyaçlarının temini 
ve durumlarının 
takibi için düzenli 
olarak ziyaretlere 
devam etti.

 456’sı yoğun bakım yatağı olmak üzere 
toplam 2862 yataklı Başakşehir Şehir 
Hastanesi’nin ilk kısmının 20 Nisan’da, ikinci 
kısmının da 15 Mayıs’ta kullanıma açılacağı 
duyuruldu.

 Hadımköy’de 100 ve Derince’de 250 yataklı 
olmak üzere İstanbul’a iki yeni hastane daha 
kazandırılması kararlaştırıldı.

 Koronavirüs salgınıyla mücadele 
kapsamında malzeme yardımı yapılan ülke 
sayısı 34’e ulaştı.

 Adalet Bakanı Gül, insan sirkülasyonunun 
adliyelerde %95, noterliklerde de %85 oranında 
azaldığını açıkladı ve ihtiyacı olan vatandaşların 
noterlere e-başvuru yapabileceklerini söyledi.

 Milli Eğitim Bakanı Selçuk, kaynaştırma 
öğrencileri için hazırlanan Türkçe, matematik 
ve hayat bilgisi derslerine ait 30 ders anlatım 
videosunun ilkinin 17 Nisan’da TRT EBA TV'de 
yayınlanmaya başlanacağını bildirdi.

 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 
Başkanı Akben, Kovid-19 salgını nedeniyle 
piyasalarda oluşan dalgalanmaların etkilerini 
azaltmak ve finansal istikrarı korumak amacıyla 
atılmakta olan adımlar kapsamında bankaların 
yurtdışı yerleşikler ile gerçekleştirdiği türev 
işlemlerde uygulanmakta olan vade ve miktar 
kısıtlamalarının yeniden düzenlendiğini 
açıkladı.

 TBMM’ye sunulan yeni torba kanun 
teklifinde; kısa çalışma ücreti çıkmayan 
çalışanlara ayda 1.170 TL ücretsiz izin 
parası verileceği ve kısa çalışma ödeneği 
başvurularında 60 gün müfettiş incelemesi 
şartının kaldırılacağı hükümleri yer aldı.

 TBMM’ye sunulan kanun teklifi ile Türkiye 
Varlık Fonu'nun salgın nedeniyle zor duruma 
düşecek büyük şirketlere ortak olmasının önü 
açıldı.

 Tarım ve Orman Bakanlığı, Kovid-19 salgınına 
karşı sağlıklı beslenmek için başlatılan balık 
tüketim kampanyasının ikincisinin yarın Türk 
somonu ile devam edeceğini duyurdu.

 Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği 
işbirliğiyle eczaneler üzerinden yürütülen 
ücretsiz maske dağıtımının bu hafta Antalya'da 
da başlayacağı duyuruldu.

 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğretmenler 
için açılan 17 uluslararası akredite yazılım 
sertifika programının lise kademesindeki 
öğrencilerin de erişimine sunulmasına ilişkin 
başlattıkları çalışmanın tamamlandığını 
duyurdu.

 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 100 aracın 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan'ın da desteğiyle Vefa Destek Grubu’na 
bedelsiz olarak tahsis edildiğini duyurdu.

12 NİSAN 13 NİSAN 14 NİSAN

AÇIKLANAN DESTEKLER

Açıklanan Destekler
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Türkiye’de Kovid-19 İle Mücadele:
Etkin Önlemler ve Kapsayıcı Destekler

Koronavirüsle ulusal mücadele açısından 
önceliklerden biri, salgının yayılma 
hızının yavaşlatılmasıdır. Kronolojik 
olarak yukarıda sunulan önlemler dizisi, 
Devletimizin, Bilim Kurulu’nun önerileri 
doğrultusunda, salgının ülkemize girişini 
mümkün olan en geç tarihe çekebilmek ve giriş 
yaptıktan sonra yayılma hızını yavaşlatmak için 
daha Türkiye’de herhangi bir vaka görülmeden önce 
gerekli tüm adımları attığını ortaya koymaktadır.

Alınan önlemler aracılığıyla salgının sosyal etkileşimle yayılmasının 
önüne geçmenin yanı sıra Devletimizin ilgili bütün kurumları 
tarafından tüm iletişim kanalları kullanılarak, salgından korunmaya 
yönelik altın kurallar, gönüllü karantina uygulaması ve kişisel hijyen 
konusunda vatandaşları bilinçlendirme çalışmaları kapsamlı şekilde 
yürütülmüştür.

Türkiye’de koronavirüsle ulusal mücadelenin en önemli bileşen-
lerinden biri, sağlık çalışanlarıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde kararlaştırılan destek paketlerinde 
sağlık çalışanlarına özellikle yer verilmiştir.

Destekler çerçevesinde sağlık personelinin sayısının artırılmasının 
yanı sıra risk altında gece gündüz görevlerine devam eden 
sağlık çalışanlarının özlük haklarında iyileştirme yapılması karar-
laştırılmıştır. Ayrıca, sağlık çalışanlarının kendisine ve ailelerine 
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virüsün bulaşmaması için çalışma koşullarına dair tedbirler 
alınmıştır.

Devletimiz küresel salgına karşı açıkladığı 
destekler ile bir kez daha milletimizin yanında 
olduğunu göstermiştir. Küresel salgının ülkemizin 
ekonomisine, güvenliğine, turizmine, ticaretine 
ve çalışma hayatına yönelik doğuracağı olumsuz 
etkileri en aza indirmek için kapsamlı destek 
paketleri yaşama geçirilmiştir. “Ekonomik İstikrar 
Kalkanı” paketi esnaftan çiftçiye, işvereninden 
işçisine, memurundan emeklisine kadar toplumun 
birçok kesimine yönelik kapsamlı tedbirleri 
içermektedir.  

Bu destek paketleri, küresel salgınla birlikte 
Türkiye’nin IMF’e el açacağını umanları da bir kez 
daha hayal kırıklığına uğratmıştır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 30.03.2020 
tarihinde “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlattığı milli 
dayanışma kampanyasına vatandaşlarımızın gösterdiği büyük 
tevveccüh, her zaman ki gibi, devletimizin ve milletimizin el ele bu 
zor zamanların üstesinden geleceğini göstermektedir.

Devletimiz ve milletimiz hiçbir musibetin bizim birliğimizden ve bera-
berliğimizden güçlü olmadığını ortaya koymuştur. 
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Eğitim

Küresel salgın nedeniyle 
okullara ara verilmesinin 
ardından Türkiye’de uzaktan 
eğitime geçildi.

• Türkiye’de uzaktan 
eğitim çalışmaları üç 
ayrı televizyon kanalı 
ve EBA üzerinden 
yürütülüyor.

• Ilkokul, ortaokul ve 
liseler için ayrı ayrı açılan 
televizyon kanallarında ders 
yayınları akşama kadar 
sürüyor.

Üniversitelerin ULAKNET/Internet 
erişimleri ve uzaktan eğitim 
hizmetleri için gerekli ek kapasite 
TÜBİTAK tarafından sağlandı.

Üniversitelerde bu yıl bahar döneminde 
yüz yüze ders yapılmayacaktır. Derslerin 
uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital 
öğretimle sürdürülmesi kararlaştırıldı. 

Üniversitelerde tez savunması ve yeterlilik 
gibi sınavlar, denetlenebilir olması ve kayıt 
altına alınması şartıyla video konferans 
veya benzeri dijital yöntemlerle 
gerçekleştirilebilmektedir.

Koronavirüs nedeniyle eğitimin aksamaması için devletimiz bütün 
tedbirleri aldı. Dünya genelinde milyonlarca öğrencinin eğitimden 
mahrum kaldığı bir dönemde, 

Türkiye eğitim alanında başarılı bir sınav 
verdi ve uzaktan eğitime geçen ülkelerin 
başında yer aldı.
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Eğitim

Bilgi ve kaynağa ulaşmak için gerek 
dünyadan gerekse Türkiye’den 

online kütüphane ve 
arşivler okurların 

kullanımına açıldı.

Ülkemizde yapılan tüm 
sınavların tarihleri gözden 

geçirilmiş ve yeniden 
düzenlenmiştir.

Ücretli öğretmenlerimizin ve 
usta öğreticilerimizin 

ek ders ücreti ödemeleri 
bu süreç boyunca 
ödenmeye devam 

edecektir.

380 bin üniversite 
öğrencisine yurt ücretleri 

iade edilecek ve 
Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında 

ücret alınmayacaktır.
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Adalet

Adliyelerde ve 
bölge adliye 

mahkemelerinde 
esnek çalışma ve 
nöbet sistemine 

geçildi.

Tüm icra ve iflas 
işlemleri 22 Mart 2020 

tarihinden itibaren 
30 Nisan 2020 tarihine 

kadar durduruldu.

Avukatların CMK 
ödemelerinin 

Nisan ayı 
içerisinde tümüyle 
yapılmasına karar 

verildi.

Nöbetçi noterlik 
uygulaması 

yeni bir duyuruya 
kadar ertelendi.

Tutuklu ve acil 
işler, yürütmenin 

durdurulması, 
zamanaşımına az 

süre kalmış ve diğer 
acele işler dışında 
tüm duruşmalar 
30 Nisan'a kadar 

ertelendi.

Denetimli serbestlik 
kapsamındaki 
hükümlülerin 

toplu olarak yaptıkları 
tüm faaliyet ve 
çalışmalar sona 

erdirildi.

Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, adalet 
alanında çeşitli kararlar alınmıştır. Alınan tedbirler bir yandan 
vatandaşların bir hak kaybına uğramamasını sağlarken diğer yandan 
adalet alanındaki insani hareketliliği azaltarak, salgının yayılmasının 
yavaşlamasına katkı sunmaktadır. Nitekim alınan tedbirlerin 
neticesinde adliyelerdeki insan sirkülasyonu ortalama yüzde 95 
oranında azalmıştır.
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Adalet

Adalet Bakanlığı'nca belirlenen 
kurumlarda hükümlü ve tutuklular 

yakınlarıyla 
haftada 30 dakika 

görüntülü görüşme yapabilir.

Cezaevlerindeki tüm görüşler, 
cezaevleri arası nakiller, 

aile görüşme odalarının 
kullanımı ertelendi.

Cezaevlerinde görev 
yapan personellerin 

belirlenen süreler 
sonunda evlerine 
gönderilmeyerek, 

izole edilen yerlerde 
kalması karara 

bağlandı.

Dava açma, icra takibi 
başlatma, başvuru, 
şikâyet, itiraz, ihtar, 

bildirim, ibraz ve 
zamanaşımı süreleri, 
hak düşürücü süreler 

ve zorunlu idari başvuru 
süreleri de dâhil 

olmak üzere bir hakkın 
doğumu, kullanımı veya 

sona ermesine ilişkin 
tüm süreler 

30 Nisan 2020'ye 
kadar durduruldu.

Alınan tedbirlerin 
neticesinde adliyelerdeki 
insan sirkülasyonu ortalama 
%95 oranında azaldı.

%95
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Sağlık çalışanlarının 
performans ödemeleri 3 ay boyunca 

üst tavandan yapılacaktır.

Sağlık

Üniversite hastanelerindeki çalışanların da 
performans ödemelerini 
3 ay tavandan yapılması 

kararlaştırılarak, bu kapsamda 
1,2 milyar liralık bir ek destek ayrıldı.

Kamu kurumlarının misafirhaneleri 
tüm sağlık personeli için 

kullanıma açılacaktır.

Yerli solunum cihazının  
üretimine başlandı.

Bu süreçte koronavirüs salgını ile mücadelenin en önemli bileşeni 
sağlık çalışanları açısından çok önemli adımlar atılmasının yanı sıra 
dünya genelinde Türkiye bazı ilklere imza atmıştır.

Performans Ödemeleri

1,2 Milyar TL Destek

Misafirhane Kullanımı

Yerli Solunum Cihazı
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Sağlık personelleri 
toplu taşıma 

hizmetlerinden 
ücretsiz 

faydalanacaktır.

32.000 yeni sağlık personeli 
istihdam edilecektir.

Türkiye vatandaşlarına ücretsiz 
maske dağıtan dünyadaki 
tek devlettir. Sağlık Bakanlığı 
ile Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı’nın işbirliğiyle 
20-65 yaş arası 
vatandaşlarımıza 
her hafta ücretsiz maske 
dağıtılmaktadır.   

Aşı ve ilaç geliştirme 
çalışmaları devam 
etmektedir.

Koronavirüs salgınıyla 
mücadele için İstanbul’a 
1000’er yataklı iki yeni salgın 
hastanesi yapılacaktır.

Sağlık

32.000 yeni personel

Ücretsiz Toplu Taşıma Ücretsiz Tıbbi Maske

2 Yeni Hastane

Yerli Aşı Çalışmaları

Dünyada İlk ve Tek

1000 Yataklı
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Sanayi ve Ticaret 

KOSGEB’in geri 
ödemeli destekleri 
kapsamında, 30 
Haziran’a kadar 
olan alacaklar 3 ay 
ötelendi.

TÜBITAK Kovid-
19’un teşhis ve 
tedavisinde kullanılan 
ürünleri “KOBİ 
Ar-Ge Başlangıç 
Destek Programı” 
çerçevesinde 
desteklemeye başladı.

Dezenfektan, koruyucu 
elbise, koruyucu 
gözlük, maske ve 
eldiven gibi ürünleri 
yerli üretenlere 
KOSGEB’den 6 
milyon lira destek 
verilecektir.

Teknopark yönetici 
şirketlerinden, 
kuluçka firmalarından 
ve teknoparklarda 
yer alan restoran 
ve kafe gibi ticari 
işletmelerden 2 
ay boyunca kira 
alınmayacaktır.

Dezenfektan, koruyucu 
elbise, koruyucu gözlük, 
maske ve eldiven gibi 
ürünleri yerli imkanlarla 
üreten işletmeler, 
TEKNOYATIRIM 
Destek Programından 
yararlanacaktır.

KOSGEB 
programlarında proje 
yükümlülüklerini 11 
Mart ve sonrasında 
yerine getirmesi 
gereken işletmelere 
4 aya kadar ek 
zaman verildi.

Alacaklar Ertelendi

Ar-Ge Desteği

Üretim Desteği

Kira Desteği

Tekno Yatırım Desteği

Proje Zaman Uzatımı

Koronavirüs salgını ile mücadele çerçevesinde KOBI’ler için 
önemli destekler açıklandı. Ülkemizin salgın ile mücadelesinde 
kilit rol oynayan tıbbi malzemelerin üretimine, ithalatına ve 
ihracatına ilişkin hayati kararlar alındı.
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Sanayi ve Ticaret

Solunum cihazlarının 
ihracatı Türkiye 
Ilaç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumunun iznine 
bağlandı.

Koruyucu maske 
başta olmak üzere 
tıbbi malzeme ve bazı 
gıda ürünlerinde fahiş 
fiyatlama yapanlar çok 
sıkı şekilde denetlendi 
ve salgın fırsatçılarına 
cezalar kesildi.

Yatırım teşviklerinde 
verilen kredi faiz 
desteği uygulamasına 
esneklik getirildi.

Tıbbi maskelerde ilave 
gümrük vergisi kaldırıldı.

Solunum cihazları için ilave 
gümrük vergisi kaldırıldı.

Etil alkol ithalatında 
uygulanan gümrük vergisi 
sıfırlandı.

Denetimler Artırıldı

İhracat SınırlamasıKredi Faiz DesteğiGümrük Vergisi Düzenlemesi

HEP BERABER BAŞARACAĞIZ 119



Bankacılık

Ziraat Bankası
 31 Mart 2020 tarihine kadar taksit, faiz ve 

anaparasını ödemeyenler bu döneme dair 
ödemelerini erteleyebilecektir.

 Firmaların kurumsal kart limitleri 
artırılacaktır.

 Firmalara istihdam azaltmamak şartıyla 3 
aylık dönem boyunca personel maaş gideri 
kadar ilave kredi limiti verilecektir.

 Ödemesiz dönem, turizm gibi dönemsel 
faaliyet olan sektörlerde  
12 aya kadar uzatılabilecektir.

 Mevcut krediler 6 aya kadar ödemesiz dönem 
olmak üzere yapılandırılabilecektir.

Halkbank
 31 Mart 2020 tarihine kadar taksit, faiz ve 

anaparasını ödemeyenler bu döneme dair 
ödemelerini erteleyebilecektir.

 Firmaların kurumsal kart limitleri artırılacaktır.

 Firmalara istihdam azaltmamak şartıyla 3 aylık 
dönem boyunca personel maaş gideri kadar 
ilave kredi limiti verilecektir.

 Ödemesiz dönem, turizm gibi dönemsel 
faaliyeti olan sektörlerde 12 aya kadar 
uzatılabilecektir.

 Banka müşterilerine 6 aya kadar ödemesiz 
dönemle kredilerini uygun vadeli yapılandırma 
imkânı sunulacaktır.

 Esnaf ve sanatkârların ödemeleri 3 ay süreyle 
ve faizsiz olarak ertelenebilecektir.

Koronavirüs salgını sürecini müşterilerin mali açıdan en az 
hasarla atlatabilmeleri için kamu bankaları aracılığıyla bankacılık 
sektöründe önemli destek paketleri sağlanmıştır.
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Bankacılık

Ayrıca,
 Kamu bankaları aracılığıyla aylık 5 bin TL’nin 

altında geliri olan tüm vatandaşlarımız için 
temel ihtiyaç desteği paketi devreye alınmıştır.

 Salgından etkilenen tüm firmalara “iş’e devam” 
kredi desteği verilecektir.

 Halkbank tarafından tüm esnaflarımız için 
“işletme ve finans desteği” ile “paraf esnaf 
kart desteği” paketleri hayata geçirilmektedir.

 Halkbankası kredi faizlerini erteleyerek esnaf 
ve sanatkârlarımızın yaklaşık 90 milyon TL 
tutarında faiz yükünü hafifletmiştir. 

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
koronavirüsün ekonomik ve finansal etkilerine 
karşı parasal aktarım mekanizmasının 
güçlendirilmesine, mal ve hizmet ihracatçısı 
firmaların desteklenmesine yönelik ilave 
tedbirler aldı.

Vakıf Bank
 Bireysel kredi müşterilerinin taksit, kredi kartı 

ödemeleri 3 aya kadar ötelenebilecektir.

 Kurumsal, Ticari ve KOBI segmentinde yer alan 
müşterilerin düzenledikleri çeklerin ödenmesi 
amacıyla "Çek Ödeme Destek Kredisi” 
hazırlandı.

 Firmaların, 31 Mart 2020 tarihindeki devre 
sonu faizleri de dâhil olmak üzere 30 Haziran 
2020 tarihine kadar olan tüm anapara ve faiz 
ödemeleri konusunda esneklik sağlanmıştır.

 Firmaların nakit yönetim limitleri artırılarak, bu 
limitlerden yapılacak ödemelere 3 ay ödemesiz, 
12 aya kadar taksit imkânı verilecektir.

 Turizm ve şehir içi toplu taşıma dâhil en çok 
etkilenen sektörlere özgü krediler, 12 aya kadar 
ödemesiz dönemli olarak yapılandırılacaktır.

 Işletmelere 3 aylık maaş gideri kadar uzun 
vadeli kredi kullandırılacaktır.
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Ekonomi ve Maliye 

 2 milyondan fazla mükellefin 
muhtasar, KDV ve prim 
ödemeleri (yaklaşık 53,6 milyar 
TL) 6 ay ertelendi. Mücbir sebep halinden yararlanacak 

sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflere 
ek olarak tüm gelir vergisi mükellefi 1,9 
milyon vatandaşımız da mücbir sebep hali 
kapsamına alındı.

 Hazine Destekli Kredi Garanti Sistemi 
kapsamında yasal kaynak miktarı 25 
milyar liradan 50 milyar liraya çıkarılarak, 
finansmana erişimde teminat sıkıntısı 
yaşayan küçük büyük tüm işletmelerimizin 
açılacak paketler dâhilinde toplamda 450 
milyar TL’den fazla kredi imkânından 
yararlanması sağlanmıştır.

 Nakit akışı bozulan firmaların 
ve gerçek kişilerin kredi 
ödemeleri asgari 3 ay 
ertelenerek, finansman desteği 
sağlandı.

 Kredi ödemelerindeki 
gecikmelere esneklik 
tanınmıştır.

 Ihracattaki geçici yavaşlama 
sürecinde kapasite kullanım 
oranlarının korunması amacıyla 
ihracatçılara stoklarını 
eritmeleri için 1 yıldan fazla 
süre verilmiştir.

 Temerrüde düşen firmaların 
siciline “mücbir sebep” notu 
düşülmesi sağlanmıştır.

6

50

MİLYON

AY

MİLYAR

YASAL KAYNAK MİKTARI 
25 MİLYAR

YENİ DÜZENLEME İLE 

50 MİLYAR 
KREDİ 

ÖDEMELERİ  
3 AY 

ERTELENECEK

 Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı 
bedelleri ve hasılat payı ödemeleri Nisan, 
Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle 
ertelendi.

Mücbir Sebep Hali

Finansman Desteği

Erteleme

50 Milyar TL'lik Kaynak
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Ekonomi ve Maliye

Vergi beyanname verme ve tahakkuk 
eden vergi ödeme süreleri ertelendi.

Il özel idareleri, belediyeler ve bağlı 
kuruluşların mülkiyetinde veya 

tasarrufunda olup kiraya verilen 
taşınmazlara kira ödemeleri konusunda 

destek ve esneklik sağlandı.

Belediyelerin aylık vergi payı 
ödemelerinde borçlarına karşılık yapılan 

3 milyar TL’lik 3 aylık (Nisan-Mayıs-
Haziran) kesinti yapılmayacaktır. 

Böylece belediyelere ek olarak 
3 milyar TL’lik kaynak sağlandı.

Devlet destekli alacak sigortası kapsamı 
genişletilerek KOBİ’lerin alacakları 

garantilendi.

136 bin işletmenin banka kredileri 3 ay 
ertelenecektir.

 65 yaşın üzerinde ve kronik rahatsızlığı nedeniyle 
sokağa çıkamayacak olan vergi mükellefi 
vatandaşların beyanname ve ödemeleri yasağın 
sonuna kadar ertelendi.

Beyanname Erteleme

Ödeme Esnekliği

3 Milyar TL Ek Kaynak

KOBİ alacakları

Kredi Erteleme

65 Yaş ve Üzerine Vergi Ertelemesi

Konaklama 
vergisinin 

uygulanması 
2021 yılı Ocak 

ayına kadar 
ertelendi.

Vatandaşlara daha 
uygun şartlarda 
konut alım imkânı 
sağlanmıştır.

Yurt içi havayolu 
taşımacılığında 
3 ay süreyle KDV 
oranı %18’den 
%1’e indirildi.
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Çalışma ve 
Toplumsal Hayat

Emeklilerin 
Ramazan Bayramı 
ikramiyeleri 
Nisan ayı başında 
ödenmeye 
başlandı.

İşten çıkarmaları 
önlemek için 
koronavirüsten 
etkilenen iş 
yerlerinde 
çalışanlara 
yönelik olarak 
kısa çalışma 
ödeneği devreye 
alındı.

Kamu bankaları 
emeklilerin maaş 
ödemelerini 
isterlerse 
evlerinde 
yapacaktır.

Kamu sektöründe 
ve özel sektörde 
esnek ve uzaktan 
çalışma modeline 
geçildi.

En düşük emekli 
maaşı 1.000 
TL’den 1.500 TL’ye 
çıkarıldı. Böylece 
yaklaşık 650 
bin emeklimizin 
emekli aylığı 
yükseltildi.

Asgari ücret desteği 
işletme büyüklüğüne 
bakılmaksızın 
75 TL olarak 12 
ay süresince 
uygulanacaktır. 
Yaklaşık 7,8 milyon 
kişi destekten 
faydalanacaktır.

Bayram İkramiyesi

Kısa Çalışma Ödeneği

Evde Maaş

Uzaktan Çalışma

Emeklilere Maaş Artışı

Asgari Ücret Desteği
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Telafi çalışma 
süresi 4 aya 
çıkarılarak 
istihdamda 
süreklilik 
desteklendi.

2 milyon 300 bin 
ihtiyaç sahibi 
haneye yardım 
ulaştırılacaktır.

Kısa çalışma ödeneği 
ile faaliyetlerini 
azaltan ya da 
durduran işletmelerde 
çalışan vatandaşlara 
3 ay maaş desteği 
verilecektir.

İhtiyaç sahibi 2 
milyon 111 bin 
haneye 1.000 TL 
nakdi yardım için 2 
milyar TL’lik kaynak 
devreye alındı.vv

Çalışma ve Toplumsal Hayat

Telafi Çalışma Hane YardımlarıMaaş Desteği1.000 TL Nakit Yardım
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CUMHURBAŞKANIMIZIN
KORONAVİRÜSLE İLGİLİ 
AÇIKLAMALARI
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Aziz Milletim, 
Değerli Basın Mensupları,

Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. 
Sözlerimin hemen başında Çanakkale Deniz Zaferimizin 105. 
yıldönümünde aziz şehitlerimizi bir kez daha hürmetle yâd ediyorum. 
Bu vesileyle, asırlardır ülkemizin bağımsızlığı için canlarını feda 
eden bütün şühedaya, terörle mücadelede, 15 Temmuz’da ve 
sınır ötesi harekâtlarımızda şehit düşen tüm güvenlik güçlerimize 
Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

Çanakkale Savaşları’nın muzaffer komutanı, Istiklal Savaşımızın 
Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ve silah 
arkadaşlarını da burada rahmetle yâd ediyorum.

Rabbim şehitlerimizin makamlarını âli, mekanlarını Cennet eylesin. 
Rabbim bizi şehitlerimizin kutlu yolundan ayırmasın.

Aziz Milletim, 
Değerli Basın Mensupları,

Insanlık tarihi boyunca her dönemde salgın hastalıklar ve tabii 
felaketler çok ciddi can kayıplarına yol açmıştır. Tarih kitaplarında 
Avrupa nüfusunun 3’te 1’i ile 3’te 2’si arasında bir bölümünün 
ölümüyle sonuçlanan salgın hastalıklardan söz ediliyor. Aynı şekilde 
kendi tarihimizde de Istanbul nüfusunun yarısına yakınının hayatını 
kaybettiği salgınlarla ilgili bilgilere rastlıyoruz.

Dünyada ağır sonuçları olan salgınlar, aynı zamanda büyük 
siyasi, sosyal, ekonomik dönüşümlerin de tetikleyicisi olmuştur. 
Osmanlı’nın Avrupa’yı fethi ve Rönesans başta olmak üzere insanlık 
tarihine damga vuran pek çok hadisede bu sürecin izlerini görmek 

Koronavirüsle Mücadele 
Eşgüdüm Toplantısı 

18.03.2020
ANKARA
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Bugün itibariyle dünyada Kovid-19 hastalığı 
teşhis edilen kişi sayısı 200 bine, bu hastalıktan 

dolayı ölen kişi sayısı ise 8 bine yaklaşmıştır. 
Hastalık teşhisi konanlardan 80 bini iyileşirken, 

kalanlarının tedavisi sürmektedir.
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mümkündür. Yakın zamanda da dünyamız 2002 yılında SARS ve 
2012 yılında MERS adı verilen salgın hastalıklarla mücadele etmiştir. 
Ayrıca, dünyamız 2009 yılındaki domuz gribi, 2014’teki Ebola salgını, 
2016’daki Zika virüsü gibi tehditlerle yüzleşmişti. Koruyucu sağlık 
ve tedavi hizmetleriyle ilaç sektöründe yaşanan gelişmeler virüs 
salgınlarının eskisi kadar büyük can kayıplarına yol açmasının önüne 
geçmektedir. Nitekim şu anda dünyada insan ölümlerine yol açan 
hastalıklar arasında bu tür salgınların payı oldukça düşüktür. Ancak, 
önüne geçilmediği takdirde salgın hastalıkların kitlesel ölümlere yol 
açma tehlikesi hâlâ vardır. Bunun için de her türlü salgın hastalığa 
karşı hızlı ve etkin önlemler alınması gerekiyor.

Özellikle son aylarda hep birlikte şahit olduğumuz gelişmeleri 
bu perspektiften değerlendiriyoruz. Yaşadığımız sürecin insanlık 
üzerinde ne gibi sonuçlar ortaya çıkartacağını henüz bilemiyoruz. 
Sanayileşme, ardından gelen teknoloji ve bilgi devrimleriyle 
şekillenen bugünkü dünyanın nasıl bir geleceğe evrileceğini 
kestirmek şu anda zordur. Ancak, artık hiçbir şeyin eskisi gibi 
gitmeyeceği, gidemeyeceği de açıkça ortadadır. Küresel ekonomik, 
siyasi ve sosyal düzende köklü değişiklikler yaşanması muhtemel 
yeni bir döneme giriyoruz. Türkiye’nin bu fotoğrafı özellikle kendi 
içinde avantajlı bir yerde durdurması ve bunu oraya döndürmesi 
şarttır.

Özellikle son 17 yılda ülkemizin temel hizmet alanlarında ve 
altyapısında gerçekleştirdiğimiz büyük dönüşüm sayesinde 
hamdolsun Türkiye bu sürece olabilecek en hazırlıklı şekilde 
yakalanmıştır. Ülkemizin uyguladığı dengeli politikalar bir yandan 
özel sektörün üretim gücünü desteklerden, diğer yandan eğitim, 
sağlık, sosyal güvenlik gibi alanlardaki hizmetlerin kamu garantisiyle 
kesintisiz sürmesini sağlamıştır. Batı ülkeleri ise yıllarca tüm temel 
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kamu hizmetlerini görünüşte özel sektöre terk ederek, ama aslında 
başından savarak vatandaşını adeta sahipsiz bırakmıştır. Daha 
düne kadar liberalizmin en hararetli savunucusu olan kimi Avrupa 
ülkeleri, bugün hastaneleri ve diğer kimi temel hizmet kurumlarını 
devletleştirmeye başladı. Insan hakları savunuculuğunu kimseye 
bırakmayan kimi ülkelerin de salgını kendi haline bırakarak, ölen 
ölür, kalan sağlar ile devam ederiz anlayışıyla hareket ettiğini 
görüyoruz. Kriz derinleştikçe bu tür tartışmalar da artacaktır.

Yaşadığımız süreci, gerisindeki bu derin arka planı ve belirsiz 
geleceği göz önünde bulundurarak değerlendirmemiz gerekiyor. 
Bir yandan önümüzdeki sorunun çözümü için gayret edecek, diğer 
yandan da geleceğimizi en güçlü şekilde inşa etmenin mücadelesini 
vereceğiz. Bunun için büyük ve güçlü Türkiye hedefimize, 2053 ve 
2071 vizyonlarımıza olan bağlılığımızı artırarak, hep birlikte daha 
çok çalışacağız. Dünyanın yöneldiği istikamette önceden mesafe 
kat etmiş bir ülke olarak inşallah 21. asrı Türkiye’nin asrı haline 
getireceğiz.

Aziz Milletim,
Değerli Basın Mensupları,

Bilindiği gibi yeni koronavirüs veya Kovid-19 hastalığı ilk olarak 2019 
yılı Aralık ayında Çin’in Wuhan şehrinde tespit edildi. Ocak ayının 

Yaşadığımız süreci, gerisindeki bu derin arka planı ve belirsiz 
geleceği göz önünde bulundurarak değerlendirmemiz gerekiyor. 
Bir yandan önümüzdeki sorunun çözümü için gayret edecek, 
diğer yandan da geleceğimizi en güçlü şekilde inşa etmenin 
mücadelesini vereceğiz. 

Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı

HEP BERABER BAŞARACAĞIZ 131



Koronavirüsle Mücadele 
Eşgüdüm Toplantısı

birinci yarısında hastalığın tam teşhisinin konmasının ardından ilk 
ölüm haberi geldi. Hemen ardından hastalık Tayland, Japonya ve 
Amerika’da da görüldü. Ocak ayının son haftasında Çin yöntemi 
Wuhan’dan başlayarak, virüsün görüldüğü şehirleri karantinaya 
almaya başladı. Kovid-19 Avrupa’da ilk olarak 27 Ocak’ta Fransa’da 
tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü Ocak ayının sonunda acil durum 
ilan etmeye karar verdi.

Şubat ayı başında Çin’de ölümler hızla artarken, Avusturalya, 
Kanada, Almanya, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri, Vietnam, 
Filipinler gibi ülkelerden yeni vaka haberleri geldi. Yolcu 
gemilerinden sınır kapılarına, uçaklardan trenlere kadar tüm ulaşım 
araçlarında karantina tedbirleri yaygınlaştırılmaya başlandı. Şubat 
10’una gelindiğinde Kovid-19 teşhisi konanların sayısı 40 bini 
geçerken ölenlerin sayısı bine yaklaştı ve SARS salgınındaki can 
kaybını geride bıraktı.
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Filipinler, Japonya, Fransa, Güney Kore gibi Çin dışındaki ülkelerde 
de ölümlerin başlamasıyla salgının dünya çapındaki faturası 
ağırlaştı. Şubat’ın üçüncü haftasında Iran’da ve hemen ardından 
Italya’da virüs salgınının hızla yayıldığı görüldü. Şubat’ın son 
haftasında virüs Güney Asya’dan Kuzey Avrupa’ya kadar geniş bir 
alanı etkisi altına almıştı. Suudi Arabistan 27 Şubat itibariyle umre 
ziyaretlerini askıya aldığını açıkladı. Mart’ın ilk haftasında Iran’daki, 
ikinci haftasında ise Italya’daki ölümler dikkat çekici şekilde arttı.

Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart’la dünya çapında koronavirüs 
pandemisi, yani salgını ilan etti. Pek çok ülke hava yolu ulaşımı 
başta olmak üzere sınırlarını insan trafiğine kapatmaya yönelik 
tedbirler aldı. Aynı şekilde insanların günlük hayatlarında evlerinde 
kalmalarını sağlamaya yönelik pek çok önlemler açıklandı.

Bugün itibariyle dünyada Kovid-19 hastalığı teşhis edilen kişi 
sayısı 200 bine, bu hastalıktan dolayı ölen kişi sayısı ise 8 bine 
yaklaşmıştır. Hastalık teşhisi konanlardan 80 bini iyileşirken, 
kalanlarının tedavisi sürmektedir.

Aziz Milletim,
Değerli Basın Mensupları,

Her ülke Kovid-19 tehdidine karşı farklı tedbirlerle şüphesiz ki 
mücadele etmektedir. Kimi hızla sınırlarını kapatıp sıkı karantina 
yöntemlerine başvururken, kimileri de hastalığın serbestçe seyrine 
izin vererek, doğal bağışıklık sistemini harekete geçirmeyi tercih 
etmektedir.

Türkiye en başından itibaren bu hastalıkla ilgili gelişmeleri yakından 
izlemiş, tedbirlerini de süratle alarak, hayata geçirmiştir. Henüz 
işin çok başında, 6 Ocak’ta Sağlık Bakanlığımız bünyesinde 

Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı
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bir operasyon merkezi, 10 Ocak’ta da Bilim Kurulu oluşturarak, 
gelişmeleri anbean takibe aldık. 14 Ocak’ta Kovid-19 hastalığı 
rehberinin ilk versiyonunu hazırlayarak, konuyla ilgili herkesi 
teşhisten tedaviye kadar tüm süreçlerle ilgili bilgilendirdik.

20 Ocak’tan itibaren hastalığın görüldüğü Çin’in Wuhan şehri, Hong 
Kong, Hindistan, Endonezya, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, 
Tayland, Tayvan, Amerika, Rusya ve Vietnam’dan gelen tüm 
yolcuları ülkemize girişte taramadan geçirmeye başladık. YÖK’ten 
ve 12 üniversiteden akademisyenlerin katılımıyla oluşturulan Bilim 
Kurulumuzun belirlediği tedbirlerin ilgili kurumlar tarafından süratle 
hayata geçirilmesini temin ettik.

27 Ocak’ta Dışişleri Bakanlığımız seyahat uyarılarını yayınlamaya 
başladı. 1 Ocak’ta Dışişleri, Sağlık ve Milli Savunma Bakan-
lıklarımızın iş birliğiyle Çin’in Wuhan kentindeki vatandaşlarımızı 
askeri bir uçakla ülkemize getirerek karantinaya aldık. Karantina 
sonunda bu yolculardan hiç birinde hamdolsun virüs çıkmadı.

Riskli bölgelere yapılan tüm uçuşlarda yolcuların termal kamerayla 
taranması ve uçakta bilgilendirilmesi işlemine geçtik. 3 Şubat’ta 

20 Ocak’tan itibaren hastalığın görüldüğü Çin’in Wuhan 
şehri, Hong Kong, Hindistan, Endonezya, Malezya, Myanmar, 
Filipinler, Singapur, Tayland, Tayvan, Amerika, Rusya ve 
Vietnam’dan gelen tüm yolcuları ülkemize girişte taramadan 
geçirmeye başladık.
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Çin’e olan tüm uçuşları durdurduk. Bu tarihten sonra da aşamalı 
olarak önlemleri genişlettik.

23 Şubat’ta hastalığın ortaya çıktığı ve yayılmaya başladığı Iran’dan 
ülkemize olan tüm hava, kara ve demir yolu geçişlerini kapattık. 
27 Şubat’ta Iran, Irak ve Gürcistan’la olan 8 sınır kapımızda sahra 
hastaneleri kurduk. 29 Şubat’ta Italya ile ülkemiz arasındaki tüm 
yolcu trafiğini durdurduk. 2 Mart’ta umreden dönen herkesin sağlık 
muayenesinden geçirilmesini kararlaştırdık ve vatandaşlarımıza 
14 günlük karantina kuralına uymalarını tavsiye ettik. 6 Mart’ta son 
14 gün içerisinde Italya’da bulunan yabancı uyrukluların ülkemize 
girişini yasakladık, ülkemiz vatandaşları için de 14 günlük evde 
karantina zorunluluğunu getirdik. 10 Mart’ta Sağlık Bakanımız 
ülkemizde ilk defa Avrupa’dan gelen bir vatandaşımızda Kovid-19 
testinin pozitif çıktığı bilgisini kamuoyuyla paylaştı.

12 Mart’ta şahsımın Başkanlığında yapılan toplantıda oldukça 
önemli tedbirler alarak hemen uygulamaya geçirdik. Bunlar 
arasında, okulların tatil edilmesi ve uzaktan eğitime geçilmesi, kamu 
çalışanlarının yurt dışı görevlerinin ertelenmesi, spor müsabaka-
larının seyircisiz oynanması gibi hususlar da yer alıyordu. Birileri 
farklı şeyler söyleyebilir, bizim bütün hedefimiz insan hayatıdır.

Altyapısı uygun mesleki ve teknik Anadolu liselerimizi dezenfektan 
ve cerrahi maske üretim yapabilecek hale getirdik. Uzaktan eğitimi 
hem internet hem televizyon aracılığıyla vererek tüm çocuklarımızın 
erişebilmesini imkân sağladık. Haziran ayında yapılacak liselere 
geçiş sınavı ve üniversiteye giriş sınavının soru hazırlıkları da tatil 
süreleri göz önünde bulundurularak yapılacaktır. Gelişmelere göre 
bu sınavları da ileri bir tarihe ertelemeyi gündemimize alabiliriz.

Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı
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Bu vesileyle, bugün 20 bin öğretmenimizin daha atamasını 
gerçekleştirdiğimizin müjdesini milletimizle paylaşmak istiyorum, 
hayırlı olsun. Hani diyorlar ya işte istihdam durdu? 20 bin öğretmen, 
hayırlı olsun dedik. 13 Mart’ta ülkemizdeki vaka sayısı 5’e çıktı. Aynı 
gün yine şahsımın başkanlığında yapılan kapsamlı bir toplantıda 
yeni kararlar aldık; Almanya, Fransa ve Ispanya dâhil 9 Avrupa 
ülkesiyle olan hava yolu ulaşımını durdurduk. Hastanelere ziyaretçi 
sınırlaması getirdik. Kamuda çalışan hamilelere, süt izninde 
olanlara, engellilere ve 60 yaş üzeri personele 12 gün idari izin 
verdik. Özel kreşleri, gündüz bakımevlerini, özel çocuk kulüplerini 
takip ettik. Kışlalardaki askerlerin çarşı izinlerini durdurduk. Ceza 
infaz kurumlarındaki görüşler ile nakillere ara verdik. Acil olmayan 
duruşmaların ve diğer adli işlemlerin ertelenmesinin de yolunu 
açtık. Kültür, sanat faaliyetlerini nisan sonuna kadar erteledik. 
Ilaçları rapora bağlı yaşlıların ve kronik hastalığı olanların rapor 
süresi bitiminde hastaneye gitmeden ilaçlarını almaya devam 
edebilmelerine imkân tanıdık.

Nisan ayı sonuna kadar programlanan tüm ulusal ve uluslararası 
bilimsel faaliyetleri, açık-kapalı toplantıları, kongreleri, konferansları, 
askeri tatbikatları, bedelli askerlik celplerini tehir ettik. Ihra-
catçılarımızın alınan önlemlerden etkilenmemesi için gümrük 
kapılarında gereken her türlü tedbiri aldık. Salgının yaygın olduğu 
Iran üzerinden yapılan Orta Asya ihracatlarının tır güzergâhlarını 
Gürcistan ve Azerbaycan’a yönlendirdik. Bakü-Tiflis-Kars demir 
yolundan yapılan seferleri günlük 2 bin 500 tondan 6 bin tona 
çıkaracak çalışmaları başlattık. Italya ve Fransa’ya yapılan Ro-Ro 
seferlerini insan teması olmaksızın gerçekleşir hale getirdik. 
Vatandaşlarımıza fahiş fiyatlarla mal satmaya çalışan firmalara 
özellikle bütün birimlerimizi devreye sokarak denetimlerimizi 
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yoğunlaştırdık, cezai müeyyideleri de etkinleştirdik. Iş dünyasıyla 
ortaya çıkan yeni durum karşısında alınabilecek tedbirleri sürekli 
istişare ettik ve çözümleri hızla hayata geçirdik. 14 Mart’ta umreden 
dönen bir vatandaşımız yeni vaka olarak o da kayıtlara geçti. 15 
Mart’ta umreden dönen vatandaşlarımızın öğrenci yurtlarında 
karantinaya alınması uygulamasını başlattık. Sadece Ankara ve 
Konya’da umreden dönen 10 bin 330 vatandaşımızı karantinaya 
aldık. Bar, gazino, gece kulübü gibi eğlence yerleriyle müze ve 
kütüphanelerin faaliyetlerini durdurduk. Aynı gün Avrupa’dan ve 
Amerika’dan gelen yeni vakaların belirlenmesiyle Kovid-19 teşhisi 
konan hasta sayısı 18’e ulaştı. 16 Mart’ta uçuşların durdurulduğu 
ülkelerden gelen her vatandaşımızın 14 gün karantinada tutulmasını 
kararlaştırdık. Diyanet Işleri Başkanlığımız Cuma namazlarının ve 
vakit namazlarının cemaatle kılınmayacağını, herkesin namazını 
evinde veya isterse camide ferdi olarak eda edebileceğini Din Işleri 
Yüksek Kurulu’nun kararı olarak açıkladı. Böylece yaşları sebebiyle 
en yüksek risk grubunda bulunan cami cemaatinin korunması 
konusunda önemli bir adımı atmış olduk.

Insanların toplu olarak bulunduğu kahvehane, kafe, gazino, sinema, 
tiyatro, konser salonu, düğün salonu, hamam, spor salonu, internet 
kafe, kapalı çocuk oyun alanı, taziye evi gibi mekânların faaliyetlerine 
geçici süreyle ara vermesini kararlaştırdık. Genel kurullar ve eğitim 
çalışmaları gibi insanların zorunlu olarak bir araya geldiği faaliyetleri 
de erteledik. Partimizin bu noktadaki bütün faaliyetlerini şu anda 
MYK, MKYK bunların hepsini erteledik. Hızlı sonuç veren Kovid-19 
testlerinin yapıldığı laboratuvar sayısının 4’ten 16’ya çıkartılmasına 
karar verdik ve bu gerçekleşti. 17 Mart’ta Ingiltere ve Suudi 
Arabistan’ın da aralarında bulunduğu 6 ülkenin daha ilavesiyle uçuş 
yasağı koyduğumuz ülke sayısı 20’ye ulaştı.
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Sağlık Bakanımız da Kovid-19 teşhisi konulan kişi sayısının 47’ye 
yükseldiğini kamuoyuyla paylaştı. Dün itibariyle Kovid-19 teşhisi 
konan hastalarımızın sayısı 98’e çıkarken, maalesef 89 yaşında bir 
vatandaşımızı da kaybettik.

Bu süreçte Cumhurbaşkanlığı ve bakanlıklar olarak aldığımız 
tedbirlere destek veren, ikazlara riayet eden, meseleye ahlaklı 
ve vicdanlı bir şekilde yaklaşan herkese şahsım, milletim adına 
şükranlarımı sunuyorum. Elbette bu süreçte adeta virüs ülkemize 
gelmekte niye geç kaldı diye dizlerini dövenler, yalan haberlerle 
milletimizin moralini bozmaya, kaos çıkarmaya çalışanlar da çıktı. 
Ama milletimizle birlikte ülkemize yönelik her saldırıyı nasıl dirayet 
ve kararlılıkla göğüslemişsek, bu sıkıntıyı da aynı şekilde karşıladık. 
Ellerini ovuşturarak, bu virüsün ülkemizi esir almasını bekleyen 
muhterislere aradıkları fırsatı vermedik, vermeyeceğiz. Hep 
söylediğimiz gibi, Türkiye’nin en büyük gücü birliğidir, beraberliğidir, 
kardeşliğidir. Allah’ın yardımı ve milletimizin desteğiyle bu sıkıntılı 
süreci de bırakınız tökezlemeyi veya yıkılmayı, daha da güçlenerek 
atlatacağımıza tüm kalbimle inanıyorum.

İnsanların toplu olarak bulunduğu kahvehane, kafe, gazino, sinema, 
tiyatro, konser salonu, düğün salonu, hamam, spor salonu, internet kafe, 
kapalı çocuk oyun alanı, taziye evi gibi mekânların faaliyetlerine geçici 
süreyle ara vermesini kararlaştırdık. Genel kurullar ve eğitim çalışmaları 
gibi insanların zorunlu olarak bir araya geldiği faaliyetleri de erteledik. 

Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı
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Aziz Milletim,
Değerli Basın Mensupları,

Biz, önce insan diyen öyle bir medeniyetin, insanı yaşat ki devlet 
yaşasın, diyen bir kültürün mensuplarıyız. Bunun için aldığımız her 
tedbir insanlarımızın hayatını ve geleceğini korumaya yöneliktir. 
Bu tür hastalıklar pek çok insanın farkında olmadan virüse maruz 
kalması ve yine farkında olmadan virüsü başkalarına bulaştırmasıyla 
yayılıyor. Sağlıklı insanlar hastalığı rahatça atlatırken, herhangi bir 
rahatsızlığı olan, bağışıklık sistemi zayıf kişiler ölümcül sonuçlarla 
karşı karşıya kalabiliyor. Henüz aşısı ve kesin tedavisi olmayan bu 
hastalıktan en iyi korunma yolu, virüsün bulaşmasını engellemektir.

Koronavirüsle Mücadele 
Eşgüdüm Toplantısı
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Alınan ve tavsiye edilen tedbirlerin tamamı hem kendimizin, hem de 
diğer insanların sağlığını koruma amaçlıdır. Kovid-19 hastalığından 
en iyi korunma yöntemi, herkesin kendi kendine alacağı tedbirler. Hiç 
kimse bencilliği veya özensizliği sebebiyle tüm toplumun sağlığını 
tehlikeye atma hakkına sahip değildir. Toplumun tamamının sağlığı 
ve huzuru için bireyler olarak her birimizin fedakârlıkta bulunma 
sorumluluğu vardır. Dünyadaki diğer ülkeler gibi Türkiye’deki 
tedbirler de salgın riski ortadan kalkana kadar geçici olarak 
uygulanacaktır.

Açıklanan tedbirlere hep birlikte hassasiyetle riayet edersek, evde 
kalma süresini 3 haftayla sınırlı tutabiliriz. Bu süreçte en çok 
hassasiyet göstermemiz gereken husus bireysel temizliğimize, 
bunun yanında diğer insanlarla olan mesafemize dikkat 
etmektir. Bilim insanları Kovid-19 virüsüne karşı en etkili tedbirin 
temizlik olduğu konusunda hemfikirler. Hem inancımızda, hem 
kültürümüzde, kalp temizliği yanında vücut temizliği, hane temizliği, 
çevre temizliği de çok büyük önem taşır. Temizliğin imandan geldiği 
öğüdüne uygun şekilde günde 5 vakit elini yüzünü, kollarını, başını 
ayaklarını yıkayan kişi Islami olarak da, tıbbi olarak da en ideal 
temizliği yapan kişidir.

Kültürümüzde musafahalaşmak, sarılmak, küçüklerin yüzlerinden, 
büyüklerin ellerinden öpmek elbette önemli bir yer tutar. Zira 
sevgisini dokunarak göstermeyi seven bir milletiz, ancak 
yaşadığımız süreç bir müddet buna ara vermemizi gerektiriyor. 
Salgın tehlikesi tamamen ortadan kalkana kadar sevgimizi 

Hiç kimse bencilliği veya özensizliği sebebiyle tüm 
toplumun sağlığını tehlikeye atma hakkına sahip 
değildir. Toplumun tamamının sağlığı ve huzuru 
için bireyler olarak her birimizin fedakârlıkta 
bulunma sorumluluğu vardır.
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yüreğimizle göstermekle ve dilimizle ifade etmekle yetineceğiz, 
onun için gönül selamı.

Peygamber Efendimiz (Aleyhissalatuvesselam) veba olan yere 
gidilmemesini, veba olan yerden de çıkılmamasını tavsiye ediyor. 
Bugün bize düşen de bu hadisi şerife uygun şekilde Kovid-19 
virüsünün bulaşma ihtimali olan yerlerden uzak durmak, virüse 
maruz kalmışsak da iyileşene kadar diğer insanlarla teması 
kesmektir. Hazreti Ömer (Radıyallahuanh) Şam’a gitmek üzere 
yola çıkacakken orada bir salgın hastalık başladığının haberini 
alıyor ve yolculuktan vazgeçiyor. Bunun üzerine sahabeden birisi 
Hazreti Ömer’e, Allah’ın kaderinden mi kaçıyorsun diye soruyor. 
Hazreti Ömer’in (Radıyallahuanh) bu soruya cevabı çok manidardır, 
evet, Allah’ın kaderinden yine Allah’ın kaderine kaçıyoruz. Bugün 
bize düşen görev de, gereken her türlü tedbiri alarak takdiri Allah’a 
bırakmaktır. Işte bu anlayışla ülkemizin de maruz kaldığı bu virüs 
tehdidinin en kısa sürede bertaraf edilmesi için devlet olarak tüm 
imkânlarımızı seferber ettik. Bu süreçte en büyük görev fert fert 
milletimize düşüyor.

Milletimin her bir ferdinden ricam, Kovid-19 tehdidi geçene kadar 
mümkün olduğu kadar evlerinden çıkmamalarıdır. Kontrol altında 
tutamayacağımız her türlü temas bizi virüs taşıyıcısı haline 
getirebilir. Kendimiz zarar görmesek de taşıdığımız virüsü Allah 
muhafaza sevdiklerimize bulaştırarak hastalanmalarına, hatta 
ölümlerine yol açabiliriz.

Sosyal mesafeyi ne kadar korur ve sosyal hareketliliği ne kadar 
azaltırsak virüsün yayılma hızını, dolayısıyla yol açtığı tehdidi o 
derece düşürürüz. Toplu ulaşım araçları ve kapalı mekânlar başta 
olmak üzere insanların çok yakın mesafede bulundukları ortak 

Koronavirüsle Mücadele 
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kullanıma açık her yer virüsün potansiyel yayılma alanlarıdır. Bu 
toplantımızda da birer koltuk ara verdik. Bu hassasiyetimizin 
önemi. Dikkat edeceğiz, başka çaremiz yok. Herhangi bir şekilde 
virüse maruz kalmış tek bir kişinin ikazları dinlemeyip gereksiz 
yere dışarıda dolaşması halinde gün içinde yüzlerce kişiye bunu 
bulaştırma imkânı vardır.

Halbuki vakit gönlümüzce gezme değil, tedbir, tefekkür, tevekkül, 
okuma, dinginlik vaktidir. Vakit, yapabileceğimiz her şeyi evimizden 
yapma, dış dünya ile fiziki irtibatımızı asgariye indirme vaktidir. 
Vakit, sevdiklerimiz başta olmak üzere toplumun tamamı için 
kendimizden fedakârlık etme vaktidir. Altını çizerek bir kez daha 
tekrarlıyorum, mecburiyeti olmayan hiçbir vatandaşımız tehdit 
ortadan kalkana kadar evinden çıkmamalı, kimseyle temas 
etmemelidir. Işlerine giden vatandaşlarımız mesai bitimiyle birlikte 
hemen evlerine dönmeli, kapıdan girer girmez de kimseyle temas 
etmeden ilk iş sabunla ellerini, yüzünü yıkamalıdır. Ister kamu, ister 
özel olsun, ister iş yerlerinde de virüsün yayılma ihtimalini en aza 
indirecek tedbirlerin tamamı alınmalıdır. Çocuklarımızdan dışarıya 
çıkmadan evde kitap okuyarak, derslerine çalışarak vakitlerini 
değerlendirmelerini istiyoruz.

Milletimin her bir ferdinden ricam, Kovid-19 tehdidi 
geçene kadar mümkün olduğu kadar evlerinden 

çıkmamalarıdır. Kontrol altında tutamayacağımız her 
türlü temas bizi virüs taşıyıcısı haline getirebilir.
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En büyük risk grubunu oluşturan yaşlılarımızın sadece evden 
çıkmamakla yetinmeyerek, bir süre ailenin dışarıyla irtibatı olan 
diğer fertleriyle de mesafeli şekilde hayatlarını sürdürmeleri daha 
doğru olacaktır.

Kimi Avrupa ülkelerinin dezavantajlı grupları, özellikle de yaşlıları 
adeta gözden çıkartan anlayışlarına asla katılmıyoruz. Tam tersine, 
bizim kültürümüzde yaşlılarımızı el üstünde tutmak, dünya ahiret 
saadetinin temel şartlarından biri olarak kabul edilir. Bunun için 
yaşlılarımızı koruyacak ve kollayacağız.

Bilim Kurulumuzun önerisiyle önce Istanbul ve Ankara’da 
başlatılacak bir çalışmayla 65 yaş üzerindeki tüm yaşlılarımıza 
koruyucu maske ve kolonya dağıtacağız. Yalnız yaşayan 65 yaş 
üzeri vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasında devlet kadar 
yakınlarına ve komşularına da görev düşüyor. Bu insanlarımıza 
hep birlikte yardımcı olarak süreci suhuletle geçirmelerini temin 
etmeliyiz.

Değerli Dostlar,

Kamu bankalarımız 65 yaş üzeri emeklilerimizin maaş ödemelerini 
isterlerse evlerinde yapacaklardır. Huzurevlerindeki doktor sayısını 
da artırarak, yaşlılarımızın sağlığını daha yakından takip edeceğiz.

Bir diğer önemli konu, sağlık sistemimizi güçlü bir şekilde ayakta 
tutmaktır. Bunun için sağlık kuruluşlarımızın üzerine binecek yükü 
hafifletmemiz gerekiyor. Vatandaşlarımızdan hayati olmayan sağlık 
sorunlarına mümkün olduğu kadar aile hekimleri vasıtasıyla çözüm 
aramalarını özellikle rica ediyorum. Unutmayınız, salgın hastalıklar 
durumlarında hastaneler aynı zamanda virüs buluşma ihtimali en 
yüksek yerler haline gelmektedir.

Koronavirüsle Mücadele 
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Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı

Yüksek ateş, kuvvetli öksürük ve nefes darlığı gibi hastalık belirtileri 
ortaya çıkan vatandaşlarımız ise paniğe kapılmadan öncelikle 
Sağlık Bakanlığımızın Alo 184 hattını aramalıdır. Buradan yapılacak 
yönlendirmeye göre hareket edilmesi halinde sağlık kurum-
larımızdan en yüksek verimle istifade edebiliriz.

Bu vesileyle, takdire şayan bir fedakârlıkla ve sabırla görev yapan 
tüm sağlık personelimize şükranlarımı şahsım ve milletim adına 
sunuyorum. Kovid-19 hastalığına karşı aşı ve ilaç geliştirme 
çalışmalarını da tüm hızıyla devam ettiriyoruz. Araştırma-geliştirme 
çalışmalarını yürüten Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız bu konudaki 
tüm önemli araştırmacıları ve kurumları bir araya getirdi. Tanı kiti 
konusunda çok iyi bir üretim potansiyelimiz var.

Önceki gün Almanya, Fransa, Ingiltere liderleriyle, dün de Italya 
Başbakanıyla yaptığım telefon görüşmesinde ülkemizin bu salgın 
hastalık konusunda muhataplarına yapabileceği katkıları ele aldık. 
Salgın ilk başladığında Çin’e de tıbbi malzeme desteği vermiştik. 
Aynı şekilde Türkiye olarak biz de bu ülkelerin tecrübelerinden 
istifade edeceğiz.
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Ülkemizin bayrak taşıyıcı kurumu olan Türk Hava Yolları hem 
dünyanın çeşitli yerlerindeki vatandaşlarımızın ailelerine 
kavuşturulması, hem de kargo taşımacılığını kesintisiz sürdürerek, 
temel ihtiyaçların karşılanması konusunda çok büyük gayret 
gösterdi. Krizden en çok etkilenen kuruluşların başında gelen Türk 
Hava Yollarımıza da gereken desteği vereceğiz.

Aziz Milletim,
Değerli Basın Mensupları,

Görüldüğü gibi virüs salgınının ilk ortaya çıktığı günlerden itibaren 
Türkiye olarak hızlı kararlar alarak ve süratle uygulamaya geçirerek 
ülkemizin bu krizden en az şekilde etkilenmesi için elimizden geleni 
yaptık, yapmaya devam ediyoruz.

Nitekim çevremizdeki ülkelerde çok yoğun görülmesine, ciddi 
kayıplara yol açmasına rağmen virüsün ülkemize sirayeti hem 
oldukça geç, hem de oldukça sınırlı olmuştur. Aldığımız tedbirlerin 
etkisiyle ortaya çıkan bu olumlu görüntüyü sürdürmekte kararlıyız. 
Bunun için tehlikenin kapımızı çalmasını beklemeden sürekli yeni ve 
etkili tedbirler alıyor, uygulamaya geçiriyoruz.

Bu çerçevede, biraz önce de bakanlarımızın, iş dünyasından tem-
silcilerimizin, resmi, sivil ilgili tüm kurumlarımızın temsilcilerinin 
katılımıyla kapsamlı bir değerlendirme toplantısını gerçekleştirdik. 
Özellikle yaşadığımız sürecin ekonomimize, piyasaya, üretime, 
istihdama olumsuz etkisini azaltmak amacıyla çok önemli kararlar 
aldık.

Esasen hastalığın çıktığı ilk günden itibaren arkadaşlarımız sürecin 
diğer boyutlarının yanı sıra, ekonomik etkilerini yakından takip 
ediyorlar. Ülkelerin aldığı önlemleri, yaşanan ekonomik türbülansa 
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karşı geliştirdikleri yöntemleri tek tek analiz ediyorlar. Özellikle de 
ekonomi yönetimimiz ve ilgili bakanlarımız, kurumlarımız tüm iş 
dünyasının taleplerini ve öngörülerini toplayarak hazırlıklarını yaptı. 
Karşımızdaki fotoğrafa göre bir yol haritası belirledik. Son yıllarda 
ekonomimizi hedef alan saldırılara karşı verdiğimiz mücadele 
sayesinde küresel türbülanslara, özellikle söylüyorum, güçlü bir 
bağışıklık sistemini geliştirerek, biz oraya hedefimizi koyduk ve 
yolumuza böyle devam ettik. Şimdi bu 2 aylık direnme sürecini de en 
iyi şekilde atlatacağımıza inanıyorum.

Daha önce örneği görülmemiş bir süreç yaşıyor ve bundan dolayı da 
hasarın boyutları kestirilemiyordu. Bunun için bizim tüm senaryolara 
hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ancak bu dönemde de gelişmekte olan 
ülkeler arasında pozitif ayrışan bir ülke konumunda bulunduğumuz 
bir gerçektir.

Hindistan borsasının yüzde 18, Japonya’nın yüzde 20, Amerika’nın 
yüzde 21, Ingiltere’nin yüzde 22, Almanya’nın 26, Italya’nın yüzde 32 
değer kaybettiği 28 Şubat-16 Mart tarihleri arasında bizim kaybımız 
yüzde 17’de kaldı. Aynı tarihlerde Türk Lirası olarak da gelişmekte 
olan ülkelerin hepsinden daha iyi bir direnç gösterdik. Şimdi 
ekonomimiz için koruma kalkanı olacak bir paketi devreye alıyoruz.

Son yıllarda ekonomimizi hedef alan saldırılara karşı verdiğimiz 
mücadele sayesinde küresel türbülanslara, özellikle söylüyorum, 
güçlü bir bağışıklık sistemini geliştirerek, biz oraya hedefimizi 
koyduk ve yolumuza böyle devam ettik. Şimdi bu 2 aylık direnme 
sürecini de en iyi şekilde atlatacağımıza inanıyorum.
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Dün Merkez Bankamız piyasalar açısından oldukça önemli bazı 
adımları atarak, likidite sıkıntı yaşanmayacağının garantisini ortaya 
koydu. Bu kapsamda Merkez Bankamız ihracatçımız için de çok 
önemli uygulamalar başlattı.

Nisan, Mayıs ve Haziran ayı vadeli açık reeskont kredi anapara ve 
faiz ödemeleri Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ertelenerek azami 
vade 1 yıl uzatıldı. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında vadesi dolan 
reeskont kredilerinin taahhüt kapama süresi de yine 1 yıl uzatıldı. 
Böylece ihracatımız bu süreçteki belirsizliği rahat bir şekilde 
atlatabilecek.

En büyük önceliğimiz, üretim ve istihdamın sekteye uğramamasıdır. 
Inşallah bu süreçten kamu-özel sektör dayanışması ile daha 
da güçlenerek çıkacağız. Birazdan açıklayacağımız paketteki 
imkânlardan istifade edecek firmalar için ön şartımız, istihdam 
kaybına yol açmamalarıdır.

Finansal kurum ve kuruluşlarında kredi limiti olan firmaların likidite 
ve nakit ihtiyacına yönelik taleplerinin hızlıca karşılanması, ayrıca 
kredi limitlerinin kullandırılmasında kısıtlamaya gidilmemesi de 
önemlidir. Finans kuruluşlarından bu ortamda istihdamın mahfazası 
ve ekonomik büyümenin sürdürülmesi için kredi şartlarının 
esnetilmesine yönelik adımlar bekliyoruz. Tüm finans kuruluşlarının 
kredi geri çağırma, mevcut kredi limitini kullandırmama, fiyat 
artırma, teminat şartlarını zorlaştırma uygulamalarından özenle 
kaçınmasını istiyoruz. Bunun yanında, kurumsal firmaların, 
KOBI’lerin, bireysel kesimin geçici iş ve ciro kaybı veya benzeri 
nedenlerle gelir kaybı yaşayanların kredi borçlarıyla ilgili taksit, 
öteleme, yapılandırma, düzenleme taleplerine süratle ve olumlu 
cevap verilmelidir.

Koronavirüsle Mücadele 
Eşgüdüm Toplantısı
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Ekonomik Istikrar Kalkanı adını verdiğimiz bir paketle Kovid-19 
salgının etkilerini azaltmak için toplamda 100 milyar liralık bir 
kaynak setini böylece devreye alıyoruz.

Bu çerçevede devreye sokacağımız tedbirler şunlardır:

1. Perakende, AVM, demir-çelik, otomotiv, lojistik, ulaşım, sine-
ma, tiyatro, konaklama, yiyecek-içecek, tekstil-konfeksiyon ve 
etkinlik-organizasyon sektörleri için Muhtasar ve KDV tevkifatı 
ile SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerini 6’şar ay 
erteliyoruz.

2. Konaklama Vergisi’ni Kasım ayına kadar uygulamayacağız.

3. Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı 
ödemelerini Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle 
erteledik.

4. Iç havayolu taşımacılığında 3 ay süreyle KDV oranını yüzde 
18’den yüzde 1’e indiriyoruz.

5. Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirlerden etkilendiği için nakit akışı 
bozulan firmaların bankalara olan kredi anapara ve faiz ödemele-
rini asgari 3 ay öteleyecek ve gerektiğinde bunlara ilave finans-
man desteği sağlayacağız.

6. Ihracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oran-
larının korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği 
vereceğiz.

7. Bu dönemde işlerinin olumsuz etkilendiğini beyan ederek talepte 
bulunan esnaf ve sanatkârların Halkbank’a olan kredi borçlarının 
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Nisan, Mayıs ve Haziran anapara ve faiz ödemelerini 3 ay süreyle 
ve faizsiz olarak erteleyeceğiz.

8. Kredi Garanti Fonu limitini 25 milyar liradan 50 milyar liraya 
çıkartacak, kredilerde önceliği gelişmelerden olumsuz etkilendiği 
için likidite ihtiyacı oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile 
KOBI’lere vereceğiz.

9. Vatandaşlarımız için uygun ve avantajlı şartlarda sosyal amaçlı 
kredi paketleri devreye alınmasını teşvik edeceğiz.

10. 500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktarını 
yüzde 80’den yüzde 90’a çıkartacak, asgari peşinatı yüzde 10’a 
düşüreceğiz.

11. Koronavirüs etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrü-
de düşen firmaların kredi siciline “mücbir sebep” notu düşülmesi-
ni sağlayacağız.

12. Asgari ücret desteğini devam ettireceğiz.

Koronavirüsle Mücadele 
Eşgüdüm Toplantısı
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13. Mevzuatımızdaki esnek ve uzaktan çalışma modellerinin daha 
etkin hale getirilmesini temin edeceğiz.

14. Kısa çalışma ödeneğini devreye alacak, bundan faydalanmak 
için gereken süreçleri kolaylaştıracak ve hızlandıracağız. Böylece 
faaliyetine ara veren işyerlerindeki işçilere geçici bir gelir desteği 
verirken, işverenlerin de maliyetini azaltmış olacağız.

15. En düşük emekli maaşını bin 500 liraya yükseltiyoruz.

16. Emeklilerin bayram ikramiyesini Nisan ayı başında ödüyoruz.

17. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın belirlediği kri-
terlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için 
ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayırıyoruz.

18. Istihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalış-
ma süresini 4 aya çıkartıyoruz.

19. Tek başına yaşayan 80 yaş üstü yaşlılarımız için sosyal hizmet 
ve evde sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programını 
devreye alıyoruz.

Alınan kararların milletimize ve ekonomimize hayırlı olmasını 
Allah’tan diliyorum. Basın toplantımıza iştirakiniz ve dikkatiniz için 
sizlere teşekkür ediyorum.

Hiçbir virüsün Türkiye’den, Türk milletinin birliğinden, beraberliğin-
den, kardeşliğinden aldığımız ve alacağımız tedbirlerden daha 
büyük olamayacağını tekrar ederek hepinize sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum.

Kalın sağlıcakla.

Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı
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Aziz Milletim,

Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Türkiye 
olarak çevremizdeki ülkeler başta olmak üzere tüm dünya ile 
birlikte yakın tarihte eşine az rastlanan bir tehditle karşı karşıyayız. 
Bu tehdit bulaşıcı bir hastalıktır. Ilk defa Çin’de başlayan ve yeni 
koronavirüs salgını olarak bilinen Kovid-19 hastalığı neredeyse tüm 
dünyayı etkisi altına almıştır.

Türkiye, hastalığın ilk ortaya çıktığı günden beri gelişmeleri 
yakından takip eden, tedbirleri vakitlice alan ender ülkelerden biridir. 
Sağlık Bakanlığımız Ocak ayı başında, yani henüz Çin’de bile ilk ölüm 
vakası yaşanmamışken bünyesinde kriz merkezini kurmuş, hemen 
arkasından da Bilim Kurulu’nu oluşturmuştur. Ülkemizde Kovid-19’la 
ilgili fiili tedbirler 20 Ocak’tan itibaren alınmaya başlanmıştır. 
Şubat’ın ilk günü Çin’in Wuhan şehrindeki vatandaşlarımız ülkemize 
getirilerek, karantina altına alınmış, hamdolsun 14 günün sonunda 
hepsi de sağlıklı olarak evlerine gitmiştir.

Hastalığın ilk çıkış yeri olan Çin’den başlayarak, hastalığın salgın 
düzeyin ulaştığı ülkelerle uçak seferleri hemen durdurulmuş, kara 
sınırlarımız kontrol altına alınmış, gerektiğinde kapatılmıştır. Yurt 
dışından gelen vatandaşlarımızın tamamı ülkemize girişte sağlık 
kontrolünden geçirilmiş, durumu şüpheli görülenler karantinaya 
alınmıştır.

Ülkemizdeki ilk Kovid-19 hastası vatandaşımız 10 Mart’ta tespit 
edilmiştir. Bunu izleyen günlerde okulların tatil edilmesi, yurt 
dışı görevlerin ertelenmesi, insanların toplu olarak bulunduğu 
mekânların faaliyetlerine ara verilmesi, etkinliklerin ertelenmesi gibi 
çok sayıda tedbiri seri bir şekilde hayata geçirdik. Ilk tespitten bir 

Millete 
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hafta sonra hasta sayımız 47’ye ulaştı ve ilk can kaybımızı 18 Mart’ta 
verdik. 18 Mart tarihindeki kapsamlı değerlendirme toplantımızın 
ardından yaklaşık 100 milyar liralık bir ekonomik destek programını 
milletimizle paylaştık. Bu çerçevede Meclisimiz gereken 
düzenlemeleri yaptı. Böylece ilave kaynak aktarmak suretiyle Işsizlik 
Fonu’nu güçlendirerek, çalışanlarımızın Kredi Garanti Fonu’nu 
güçlendirerek, esnaf ve sanatkârımızın yanında olduğumuzu 
gösterdik. Ayrıca, en düşük emekli maaşını bin 500 liraya çıkartırken, 
Ramazan Bayramı ikramiyesinin ödenme tarihini de Nisan başına 
aldık. Istihdamı korumak amacıyla kısa çalışma ödeneğinin 
şartlarını kolaylaştıran, telafi çalışma süresini azaltan, sosyal 
yardımları artıran düzenlemeyi de hayata geçirdik. Hem hastalıkla 
mücadele, hem de bunun ekonomik sonuçlarının telafisiyle ilgili 
ihtiyaç duyulan ilave tedbirleri peyderpey ilan ettik. Önümüzdeki 
süreçte de bu konuda gereken adımları atmayı sürdüreceğiz.

Bugün itibariyle dünya çapında Kovid-19 hastası sayısı 426 bine, 
ölü sayısı da 19 bine ulaşmıştır. Ülkemizde ise 53 bin vatandaşımızı 
evlerinde izlemeye, 8 bin 554 vakayı ise hastanelerde takibe aldık. 
Bunlardan 797 kişi tamamen iyileşip, taburcu olurken 4 bin 603 
kişiden numune alınarak, ileri tetkik yapıldı. Kovid-19 teşhisi konan 

Millete 
Sesleniş
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İlave kaynak aktarmak suretiyle İşsizlik Fonu’nu 
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bin 872 kişinin tedavisine devam ediliyor. Tedavi altındaki hasta-
larımızdan 44’ünü ise maalesef kaybettik. Hayatını kaybeden 
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır 
diliyorum.

Aziz Milletim,

Malum olduğu üzere bu virüs daha çok kronik hastalığı olanlar 
ile yaşlılarda ölümcül sonuçlara yol açıyor. Hasta ve yaşlılarımıza 
virüs bulaşmamasının tek yolu, kendimize gönüllü karantina 
uygulamak, yani mecbur kalmadıkça evden dışarıya çıkmamaktır. 
Nitekim vefat eden hastalarımızın tamamında da Kovid-19 yanında 
ilave rahatsızlıklar söz konusuydu. Özellikle yaşlılarımızın hem 
kendilerinin, hem de diğer insanların sağlıkları için bu süreçte 
kesinlikle ve kesinlikle dışarıya çıkmadan hayatlarını evlerinde 
sürdürmeleri şarttır. Yaşlı büyüklerimizle ilgili hassasiyetimizin 
sebebi, onların diğerlerine hastalık bulaştırıyor olması değil onlara 
hastalık bulaşmasının önüne geçmektir. Bunun için başımızın 
tacı olan yaşlılarımızı sevgiyle, saygıyla, ihtimamla korumalıyız. 
Büyüklerimizi incitecek en küçük bir saygısızlığı dahi kabul 
edemeyiz.

Millete
Sesleniş

Bugün ülkemiz Sağlık Bakanlığı, üniversiteler ve özel 
sektördeki 165 bin doktoru, 205 bini hemşire olmak üzere 
490 bini diğer sınıflardaki sağlık personeli ve 360 bin destek 
personeliyle dev bir sağlık ordusuna sahiptir. 
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Sağlık hizmetlerinin kapasitesi ve kalitesi konusunda hiç kimsenin 
şüphesi olmasın. Türkiye bu sürece son 17 yılda dünyanın en 
güçlü ve yaygın genel sağlık sigortasını hayata geçirmiş, dünyanın 
en modern hastanelerini inşa etmiş, bir milyonu aşkın sağlık 
personeliyle en yüksek standartlarda hizmet kalitesine ulaşmış 
ülkesi olarak girmiştir. Bugün ülkemiz Sağlık Bakanlığı, üniversiteler 
ve özel sektördeki 165 bin doktoru, 205 bini hemşire olmak üzere 
490 bini diğer sınıflardaki sağlık personeli ve 360 bin destek 
personeliyle dev bir sağlık ordusuna sahiptir. Ilave 32 bin sağlık 
personeli alımıyla ilgili çalışmaları da başlattık.

Ayrıca, gelişmiş üretim gücümüzle sağlık sektörünün ihtiyaç 
duyduğu pek çok malzemede kendi kendimize yeterliyiz. Geçmişte 
bu tür kriz dönemlerinde dünyadan yardım isteyen bir ülke 
durumundaydık. Bugün ise dünyanın 69 ülkesi Türkiye’den yardım 
talep etmiş, bunların 17’sine de imkânlar nispetinde gereken 
malzemeler gönderilmiştir. Dostlarımızı bu sıkıntılı günlerinde yalnız 
bırakmamak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Her türlü 
senaryoya karşı hazırlığımız vardır. Iyi bir izolasyonla hastalığın 
yayılma hızını 2-3 hafta içinde kırarak bu süreçten olabildiğince en 
kısa sürede ve olabilecek en az hasarla mutlaka çıkacağız. Aksi 
takdirde çevremizde pek çok örneğini gördüğümüz şekilde daha ağır 
sonuçlarla ve buna bağlı olarak daha ağır tedbirlerle karşılaşmamız 
kaçınılmazdır.

Devlet olarak tüm kurumlarımızla üzerimize düşenleri yaparken 
vatandaşlarımızdan da destek ve anlayış bekliyoruz.

Sağlık, güvenlik ve sosyal yardım kurumlarımız başta olmak üzere 
bu hastalığın yayılmasını önleyecek tüm birimlerimiz tam bir 
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seferberlik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor.  Belediyelerimizin, 
gıda ve temizlik malzemeleri tedarik zincirinde çalışanlarımızın, 
ekonomiyi ayakta tutmak için üretimde ve hizmet sektöründe 
faaliyetlerine devam eden kuruluşlarımızın gayretlerini de takdirle 
takip ediyoruz.

Vatandaşlarımızdan tek ricamız, önümüzdeki kritik günlerde 
hastalığın yayılma zincirini kırmak için Sağlık Bakanlığımızdan, 
Içişleri Bakanlığımızdan ve diğer ilgili kurumlarımızdan gelen 
ikazlara harfiyen uymalarıdır. Böylece hep birlikte mümkün olan en 
kısa sürede normal hayatımıza dönme imkânına kavuşabiliriz.

“Önce insan” diyen böyle bir yönetim anlayışıyla hareket ettiğimiz 
için her vatandaşımızın canı bizim için aynı derecede değerlidir. 
Bunun için “evde kal Türkiye” diyoruz. Bunun için sosyal mesafeye 
dikkat edilmesini, yani diğer insanlarla aramızda hastalık 
bulaşmasına imkân tanımayacak mesafe bırakılmasına özen 
gösterilmesini istiyoruz. Bunun için temizliğe önem verilmesini, 
özellikle dış temasların ardından ellerimizin mutlaka yıkanmasını, 
kolonyayla dezenfekte edilmesini tavsiye ediyoruz. Bunun için 
yaşlılarımıza ayrı bir ihtimam gösteriyoruz. Bunun için vatan-
daşlarımızdan destek, sabır ve anlayış bekliyoruz.

Aziz Milletim,

Ülke ve millet olarak bugüne kadar karşılaştığımız her sıkıntının, 
uğradığımız her saldırının üstesinden birliğimize, beraberliğimize, 
kardeşliğimize daha sıkı sarılarak geldik. Inşallah bu koronavirüs 
tehdidini de aynı şekilde yeneceğiz. Velev ki gözle görülmeyen bir 
virüs olsun, hiçbir düşman milletimizin birliğinden, beraberliğinden, 
gücünden, dirayetinden daha üstün değildir. Bugünler Habil’ler 
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ile Kabil’lerin ayrıştığı, hasbiler ile hesabilerin kendini belli ettiği, 
bencillerle diğerkâmların arasındaki farkın ortaya çıktığı günlerdir. 
Biz tüm bu hasletlerin hayırlı olanını tercih edeceği özellikle bu 
konuda milletimize güveniyoruz.

Her meselemizde olduğu gibi Rabbimizin yardımının bu sıkıntımızda 
da yanımızda olacağından şüphe duymuyoruz. Rabbimizin “sizin 
hayır bildiklerinizde şer, şer bildiklerinizde hayır olabilir” emri 
ilahisinin hikmetine bir kez daha muhatap olacağımıza tüm 
kalbimizle inanıyoruz.

Dünya bu salgın hastalığın ardından hiçbir şeyin eskisi gibi 
olmayacağı, yepyeni bir küresel siyasi, ekonomik, sosyal sistemin 
inşa edileceği bir döneme doğru gitmektedir. Türkiye olarak bu yeni 
döneme çok büyük avantajlarla ve güçlü bir altyapıyla giriyoruz. 
Önümüzdeki 2023 hedeflerimize umduğumuzdan daha kısa sürede 
ulaşabileceğimiz bir fırsat duruyor. Inşallah aydınlık yarınlar bizi 
bekliyor. Yeter ki ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkatli olalım, 
dikkati elden bırakmayalım, kendimizin ve çevremizin temizliğine 
ihtimam gösterelim.

Tedbir bizden, mücadele bizden, ferasetli davranmak bizden, takdir 
Allah’tandır.

Kalın sağlıcakla.

Türkiye olarak bu yeni döneme çok büyük avantajlarla 
ve güçlü bir altyapıyla giriyoruz. Önümüzdeki 2023 
hedeflerimize umduğumuzdan daha kısa sürede 
ulaşabileceğimiz bir fırsat duruyor. İnşallah aydınlık 
yarınlar bizi bekliyor. 
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Kıymetli Dostlarım,

Sizleri şahsım ve ülkem adına en kalbi duygularımla selamlıyorum. 

Koronavirüs salgının insan hayatını, ekonomik istikrarı olumsuz 
etkilediği son derece sancılı bir dönemden geçiyoruz. Salgın 
nedeniyle yaşanan can kayıplarından üzüntü duyuyor ve bu süreçte 
fedakârca görev yapan tüm sağlık çalışanlarına şahsım, milletim 
adına şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye olarak bu hastalıkla ilgili durumu özellikle yakından takip 
ettik ve gerekli tedbirleri süratle hayata geçirdik. Henüz işin başında 
iken Sağlık Bakanlığımız bünyesinde bir Bilim Kurulu oluşturup, 
burada alınan kararları hemen uygulamaya koyduk. Ekonomi 
yönetimimiz ile esnaftan ihracatçıya kadar her kesime yönelik 
ciddi destekler açıkladık. Bunların yanı sıra koronavirüse karşı 
tanı kiti üretimi ile aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarımızı da devam 
ettiriyoruz. Dost ve kardeş ülkeleri de bu sıkıntılı günlerinde yalnız 
bırakmamak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz.

Bu salgının hepimize şu gerçeği tekrar hatırlattığına inanıyorum: 
Dillerimiz, dinlerimiz, ülkelerimiz farklı da olsa hepimizin kaderi 
ortaktır. Hiçbirimizin korumacı ve tek taraflı politikalar uygulama 
lüksü yoktur. Serbest, açık ve kurallara dayalı bir uluslararası ticaret 
sistemi salgınla ilgili aldığımız önlemlerin etkilerini azaltmada 
büyük rol oynayacaktır. Bu çerçevede alacağımız tüm ulusal 
tedbirlerin Dünya Ticaret Örgütü kuralları ile uyumlu ve uluslararası 
işbirliğini teşvik edici olması önemlidir. Aynı şekilde salgının 
kontrolü ile hastalığın teşhisi ve tedavisi konusundaki birikimlerin de 
paylaşılması gerekiyor.

G-20 Olağanüstü 
Liderler Zirvesi

26.03.2020
ANKARA
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Bu salgının hepimize şu gerçeği tekrar 
hatırlattığına inanıyorum: Dillerimiz, dinlerimiz, 

ülkelerimiz farklı da olsa hepimizin kaderi 
ortaktır. Hiçbirimizin korumacı ve tek taraflı 
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G-20 Olağanüstü 
Liderler Zirvesi
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Koronavirüs salgını, G-20’nin işbirliği ve uzlaşı ruhunun önemini 
bir kez daha ortaya koymuştur. Bu süreçte yönlendirici olmak, 
sorumluluk almak ve küresel ölçekte işbirliğini göstermek 
zorundayız. Küresel finansal kriz döneminde yaptığımız gibi, bir an 
önce harekete geçmeli ve küresel güveni tesis etmek için ortak çaba 
sarf etmeliyiz.

Merkez bankaları arasındaki swap anlaşmalarının G-20’nin tüm 
üyelerini kapsayacak şekilde genişletilmesi gerekiyor. Şayet küresel 
ekonomide güveni artırmak istiyorsak, bunu bir an önce hayata 
geçirmeliyiz. Eğer her türlü tek taraflı adımlarla yola devam edersek, 
küresel ticaretin tamamını olumsuz etkileyecek yeni bir sürece 
girmemiz kaçınılmazdır.

Öte yandan salgınla mücadelede birçok gelişmiş ülkenin dahi 
çok ciddi zorluklar yaşadığını görüyoruz. Çatışmalardan ve 
savaşlardan etkilenen ülkelerin sağlık sistemleri ise tamamen 
çökmüş durumdadır. Suriyeli mülteciler başta olmak üzere, zorla 
yerinden edilmiş kişiler salgın karşısında en dezavantajlı kesimi 
oluşturuyor. Bu süreçte savaştan etkilenen bölgelere ve risk 
altındaki topluluklara yönelik insani yardım finansman kaynaklarını 
seferber etmeliyiz. G-20 bünyesinde bu konuda bir çalışma grubu 
oluşturabiliriz.

G-20 Olağanüstü 
Liderler Zirvesi

Koronavirüs salgını, G-20’nin işbirliği ve uzlaşı ruhunun 
önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu süreçte 
yönlendirici olmak, sorumluluk almak ve küresel ölçekte 
işbirliğini göstermek zorundayız. 
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Kıymetli Dostlar,

Bu arada ben de gelişmekte olan ülkelere ve özellikle Afrika’ya 
yardım edilmesi konusunu önemsediğimi ifade etmek istiyorum.

Sözlerime son verirken hepimiz için bir tehdit oluşturan bu virüsün 
aynı zamanda bizlere insanlığın ortak bir düşmanına karşı bir araya 
gelme fırsatı verdiğini de belirtmek istiyorum. Bu felaket karşısında 
Türkiye olarak her zaman olduğu gibi dayanışma ve işbirliği 
içerisinde hareket etmeye hazırız. Insanlığın tamamı rahat bir nefes 
alıncaya kadar tüm ülkeleri adil bir şekilde bu küresel sağlık kriziyle 
mücadeleye katılmaya davet ediyorum.

Zirve sonuçlarının ülkelerimiz ve dünyamız için hayırlı olmasını 
diliyorum.

G-20 Olağanüstü Liderler Zirvesi
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Aziz Milletim,

Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Dünyanın 
tamamını etkisi altına alan Kovid-19 hastalığı giderek yaygınlaşıyor 
ve giderek daha çok can alıyor.

Küresel düzeyde hasta sayısının 600 bine, ölü sayısının 27 bine 
yaklaştığı bu büyük felaket herkesle birlikte bizi de etkilemiştir. 
Ülkemizde de bugün itibariyle 5 bin 698 tespit edilmiş toplam vaka 
ve maalesef 92 can kaybı vardır. Yoğun bakımda tedavi gören hasta 
sayısı 344 iken bunların 42’si iyileşmiştir. Hayatlarını kaybeden 
vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına 
başsağlığı diliyorum.

Hiçbir musibetin bizim gücümüzden büyük olmadığı inancıyla 
Kovid-19 hastalığı ile mücadelemizi milletimizle birlikte kararlılıkla 
sürdürüyoruz. Insanlığın karşı karşıya kaldığı bu krizin üstesinden 
gelebilmek için daha çok fedakârlık yapmamız gereken bir döneme 
girdik. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı ne 
kadar güçlü tutarsak, Allah’ın izniyle bu süreçten o kadar az hasarla 
çıkarız. Ancak şu hususları da asla aklımızdan çıkarmamalıyız: 
Rehavete kapılmayacağız, çünkü karşımızdaki tehdit çok ciddidir. 
Paniğe asla kapılmayacağız, çünkü bu tehdide karşı gerçekten 
sağlam bir mücadele yürütüyoruz. Her bir vatandaşımın bu 
hastalığın yol açabileceği vahim sonuçların farkında olduğuna 
inanıyorum. Bir yandan devlet olarak biz her türlü tedbiri alacağız, 
diğer yandan vatandaşlarımızın her biri kendi bireysel tedbirlerini 
alacak.

Ücretli çalışanlardan esnaf ve sanatkârlara kadar her kesimi 
kapsayan istihdamın korunmasını merkeze alan pek çok ekonomik 

27.03.2020
ANKARA

Millete 
Sesleniş
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Millete 
Sesleniş

Millete Sesleniş

tedbiri hayata geçirdik, geçiriyoruz. Bu kapsamda ilk etapta yaklaşık 
100 milyar liranın üzerinde bir ekonomik destek programı hazırladık. 
Meclisimiz de bu programın hayata geçmesi için gereken mevzuat 
değişikliklerini yaptı. Işsizlik Fonu’nu güçlendirerek çalışanlarımızı 
ve ilave kaynak aktarmak suretiyle Kredi Garanti Fonu’nu 
güçlendirerek esnaf ve sanatkârımızı destekliyoruz. En düşük emekli 
maaşını bin 500 liraya çıkartarak, bu kesime yeni bir nefes daha 
aldırdık. Ayrıca, emeklilerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesinin 
ödeme tarihini de Nisan başına çektik.

Istihdamı korumak amacıyla kısa çalışma ödeneğinin şartlarını 
kolaylaştırdık, aynı amaçla telafi çalışma süresini azalttık. 
Ülkemizde 2 milyon dar gelirli haneye biner lira nakit desteği 
veriyoruz. Üretimin ve ihracatın devamı en önemli önceliğimizdir. 
Bunun için sanayicilerimizi ve ihracatçılarımızı rahatlatacak 
tedbirleri de hayata geçirdik.

Milletimizin her bir ferdi devletinin tüm imkânlarıyla yanında 
olduğunu biliyor. Bu ülkede hiç kimsenin aç kalmasına da, açıkta 
kalmasına da, mağduriyetine de, istiskaline de izin vermeyiz. 
Yaşlılarımızı hastalıktan korumak için aldığımız tedbirleri onlara 
karşı saygısızlığın bahanesi haline dönüştürenlere de müsaade 
etmeyeceğiz. Çocuklarımıza nasıl gözümüz gibi bakıyorsak 
büyüklerimize de aynı ihtimamı göstereceğiz. Hayatın tüm alanlarını 
kapsayan tedbirlerle hastalık zincirinin bir an önce kırılmasını 
sağlamayı amaçlıyoruz. Tüm bu tedbirleri titizlikle uyguladığımızda 
inşallah en kısa sürede bu meselenin üstesinden gelebileceğimizi 
görüyoruz. Yeter ki hep birlikte kurallara uyalım, ikazlara kulak 
verelim.
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Aziz Milletim,

Türkiye bu salgın dönemine olabilecek en hazırlıklı şekilde 
yakalanmıştır. Son 17 yılda ekonomisini ve üretim altyapısını 
güçlendiren Türkiye pek çok konuda kendi kendine yeterli olmanın 
avantajlarını yaşıyor. Ayrıca, ilk çıktığı günlerden itibaren süreci 
ciddiyetle takip edip tedbirlerimizi alarak da ilave bir avantaj 
kazandık.

Hamdolsun ilaç ve gıda konusunda hiçbir sıkıntımız yoktur. Her iki 
alanda da üretim ve tedarik zincirleri aksaksız çalışıyor. Hastalıkla 
mücadelede önem taşıyan test kiti, maske, eldiven gibi ürünleri 
kendimiz üretebildiğimiz için bunlar konusunda da herhangi bir 
sorun yaşamıyoruz. Bunların olumsuz dedikodusunu yapanlar 
var, sakın bunlara aldanmayın. Bunlarla ilgili stokçuluk yapanlar, 
karaborsa yapanlar var, sakın bunlara aldanmayın, bunlarla da 
bütün güvenlik güçleriyle sırtlarındayız. Bu ürünleri hızla tedarik 
edebilmemizi sağlayan sanayicilerimize ayrıca teşekkür ediyorum.

Dünyanın nüfusuna göre en çok yoğun bakım yatağına sahip 
ülkesiyiz. Solunum cihazı üretimi konusunda da hızla mesafe kat 
ediyoruz. Ayrıca gerektiğinde yurt dışından malzeme tedariki de bu 
arada yapıyoruz. Bu çerçevede yurt dışından getirdiğimiz hızlı tanı 
kitlerini devreye sokarak test sayılarını süratle artırdık. Hem kendi 
üretimimiz olan testlerin, hem de hızlı testlerin yapıldığı merkezleri 
tüm ülke çapına yaydık. Testler kesinlikle ücretsiz. Tedaviye yönelik 
ilacın ilk kısmı elimize ulaştı ve kullanmaya başladık, devamı da 
geliyor. Hem vatandaşlarımızın, hem sağlık personelimizin teşhis ve 
tedaviyle ilgili tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

Millete 
Sesleniş
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Vatandaşlarımızın günlük hayatlarını huzurla sürdürebilmeleri için 
tüm bakanlıklarımız ve kurumlarımız seferberlik ruhuyla çalışıyor. 
Kabine içi ve uluslararası iletişimimizi telekonferans yöntemiyle 
hiçbir kesintiye ve aksaklığa meydan vermeksizin sürdürüyoruz. 
Kabine toplantımızı her hafta telekonferansla bundan sonra 
gerçekleştireceğiz. Her Pazartesi bundan böyle bizler Kabine 
toplantımızı gerçekleştireceğiz.

Tüm çalışmalarımızı şeffaf şekilde yürütüyoruz. Ilgili bakanlarımız, 
kurumlarımız ve bilim insanlarımız gelişmeleri anbean milletimizle 
paylaşıyor. Biz de tüm bu süreçleri bizzat takip ediyoruz. Sağlık 
Bakanlığı bünyesinde oluşturduğumuz Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri 
doğrultusunda sürekli ilave tedbirler alıyoruz. Tedbirlerin ne kadar 
süreceğini halkımızın uygulamadaki kararlılığı belirleyecektir. 
Belirlenen kurallara ne kadar sıkı riayet edersek, bu cendereden 
o kadar çabuk çıkarız. Attığımız her adımda kamu düzeninin 
korunması, sağlık sisteminin etkin şekilde işletilmesi, gıda, sağlık, 
temizlik tedarik zincirinin ayakta tutulması, sosyal mesafenin ve 
izolasyonun sağlanması hususlarını özellikle gözetiyoruz. Bugüne 
kadar sağlıktan eğitime, ekonomiden ulaşıma, adaletten çalışma 
hayatına kadar tüm alanlarda aldığımız tedbirlerin gerisinde hep bu 
amaç vardır.

Aziz Milletim,

Bugün Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda aldığımız yeni 
tedbir paketini hayata geçirmeyi kararlaştırdık. Hepsi de milletimizin 
sağlığı, huzuru, güvenliği ve geleceği için uygulanacak bu tedbirleri 
sizlere bu akşam buradan ifade etmek istiyorum.

1. Şehirlerarası seyahatler bundan böyle valilik iznine bağlanmıştır.

Millete Sesleniş
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2. Kamuda olduğu gibi özel sektörde de minimum personelle esnek 
çalışma sistemine geçilecektir.

3. Toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzeni uygulanacaktır.

4. Piknik alanları, ormanlar, ören yerleri gibi alanlar hafta sonları 
kapalı olacak, hafta içi de buralarda hiçbir şekilde toplu olarak bir 
arada bulunulamayacaktır.

5. Askerlerimiz 14 gün karantina kuralına uygun şekilde kontrollü 
olarak celp ve terhis uygulamasına tabi tutulacaktır.

6. Yurt dışı uçuşlar tamamen sona erdirilmiştir.

7. Tüm illerimizde valilerimizin başkanlığında pandemi kurulu oluş-
turularak, alınan tedbirlerin takibi yapılacak, gerektiğinde o şehre 
mahsus ilave tedbirler de yine burada kararlaştırılacaktır.

Şimdi asıl önemli olan yere geliyorum, bu tedbirlerin başta 
Istanbul, Ankara, Izmir, Kocaeli gibi büyük şehirlerimiz olmak 
üzere 30 büyükşehrimizin tamamında titizlikle uygulanması kararı 
uygulamaya geçmiştir. 30’un dışındakileri şimdilik saymıyorum, 
sadece 30 büyükşehri sayıyorum, buralarda titizlikle bunun 
uygulanmasına geçilecektir. Dolayısıyla bu 30 büyükşehrimizin valisi 
bu kararlılığı uygulamada alttaki kurullarıyla birlikte gösterecektir.

Ev ve iş yeri dahil her ortamda sosyal mesafeye dikkat ederek, toplu 
taşıma araçlarını zorunlu olmadıkça kullanmayarak, alışveriş ihtiyacı 
dışında sokağa çıkmayarak, temizliğimize hassasiyet göstererek 
tedbirlerin etkinliğini artırmamız şarttır. Milletimizden sabır, 
fedakârlık ve dirayet bekliyoruz.

Şayet bu tedbirlerin daha ileri noktalara ulaşmasını istemiyorsak, 

Millete 
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gönüllü karantina şartlarına harfiyen riayet etmeliyiz. Ne demek 
gönüllü karantina? Yani evimizden çıkmayacağız. Dünyada 
kurallara uyduğumuzda nasıl kısa sürede başarıya ulaşacağımızın 
da, kurallara uymadığımızda nasıl bir büyük felaketlerle 
karşılaşacağımızın da örnekleri mevcuttur. Bakınız şu anda 
Amerika’nın geldiği durum ortada. Öyleyse bizler Türkiye olarak 
şu anda bulunduğumuz konumu çok daha olumsuz bir neticeye 
taşımamamız gerekir.

Hep ifade ettiğim gibi, bu süreci en kısa sürede ve en az hasarla 
atlattığımızda önümüzde aydınlık bir gelecek bizi bekliyor. Türkiye 
bu hastalığı yenebilecek güce ve imkâna, milletimiz de alınan 
tedbirleri hassasiyetle uygulayacak dirayete sahiptir. Rehavete ve 
paniğe kapılmadan dikkatle ve sabırla atacağımız her adım bizi bu 
tehditten biraz daha uzaklaştıracaktır. Kendimizin ve evlatlarımızın 
geleceği için lütfen evde kalalım, kurumlarımızın açıkladığı tedbirleri 
dikkatle uygulayalım, bilim insanlarımızın tavsiyelerine kulak 
verelim.

Ve şunu unutmayalım:
“Yarın elbet bizim, elbet bizimdir,
Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir.”

Kalın sağlıcakla.

Millete Sesleniş

Ev ve iş yeri dahil her ortamda sosyal mesafeye dikkat 
ederek, toplu taşıma araçlarını zorunlu olmadıkça 
kullanmayarak, alışveriş ihtiyacı dışında sokağa 
çıkmayarak, temizliğimize hassasiyet göstererek 
tedbirlerin etkinliğini artırmamız şarttır. 
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Aziz Milletim,

Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.

Kabinemizin 25. toplantısını az önce tamamladık. Kovid-19 
hastalığına karşı aldığımız tedbirler sebebiyle bu toplantımızı 
telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdik. Toplantımızda bakan 
arkadaşlarımızla sağlık önlemleri, gıda güvenliği, kamu güvenliği 
gibi hususları etraflıca ele aldık. Salgının ilk günlerinden itibaren 
Sağlık Bakanlığımız bünyesinde oluşturduğumuz Bilim Kurulumuzun 
tavsiyeleri doğrultusunda sağlık tedbirlerini eksiksiz hayata 
geçiriyoruz.

Sağlık altyapımız gerek personel, gerek ilaç ve malzeme, gerekse 
yoğun bakım yatağı açısından hamdolsun diğer ülkelere göre 
oldukça iyi durumda. Maskeden tanı kitine ve bağışıklık sistemini 
güçlendirici kimi ilaçlara kadar hemen her ihtiyacımızı kendimiz 
karşılayabiliyoruz. Şu ana kadar hastanelerimiz ile diğer sağlık 
birimlerimize 27 milyon cerrahi maske, 3 milyonun üzerinde N95 
maske, 1 milyonun üzerinde koruyucu tulum, 181 binin üzerinde 
koruyucu gözlük dağıttık. Bu malzemelerin üretimlerini daha da 
artırma imkânına sahibiz. Mevcut hastanelerimizi güçlendirme 
yanında yeni hastanelerimizi de süratle hizmete açıyoruz.

Gerçekten çok modern bir sağlık tesisi olan şehir hastanelerimiz 
özellikle bu evsaftaki standartlarda 600 yataklı Okmeydanı 
Hastanemiz, o da bugün itibariyle hizmet vermeye başladı. Burayı 
daha önce Eğitim Araştırma Hastanesi olarak planlamıştık, fakat 
öyle bir evsafa sahip oldu ki, dedik ki biz burayı süratle şehir 
hastanesine dönüştürelim ve bugün şehir hastanesi olarak açılışı 
yapıldı. Yine şehir hastanesi statüsündeki bin 150 yatak kapasiteli 

Kabine
Toplantısı
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Kartal Hastanemizi de bir süre önce hizmete sunmuştuk. Ikitelli 
Şehir Hastanemizi ise 520’si yoğun bakım olmak üzere 2 bin 682 
yatak kapasitesiyle Mayıs ayında hizmete açmayı planlıyoruz. 
Ülkemizin en modern hastanelerinden biri olacak bin yataklı Göztepe 
Şehir Hastanemizin inşasında da sona yaklaştık, inşallah onu da 
Eylül ayında hizmete veriyoruz. Böylece Türkiye sağlık altyapısında 
zaten güçlü olan yerini daha da sağlamlaştırmış olmaktadır.

Kovid-19 hastalığı sürecinde tedbirlerimizi hamdolsun pek çok 
ülkeden daha erken aldık ve hayata geçirdik. Aşama aşama ilave 
tedbirleri de yürürlüğe sokuyoruz. Gıda konusunda da herhangi 
bir sıkıntımız yok. Ülkemiz tüm temel gıda maddelerini kendisi 
ürettiği için hem stoklarımız, hem de tedarik zincirlerimizin işleyişi 
ihtiyacımızı karşılayacak düzeydedir.

Kamu güvenliği konusunda ise, milletimizin dirayetli tutumu ve 
emniyet birimlerimizin gayretleri neticesinde kayda değer bir sıkıntı 
yaşamıyoruz. Bu vesileyle tüm sağlık görevlilerimize, güvenlik 
güçlerimize, gıda ve ihtiyaç malzemelerinin halkımıza ulaştırıl-
masını sağlayan esnafımıza, üretimi devam ettiren sanayicimize ve 
işçilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Kabine
Toplantısı

Türkiye Avrupa ve Amerika’ya kıyasla bu hastalığın 
yayılmasının üstesinden gelmeye en yakın ülkelerden 
biridir. Vatandaşlarımızın her geçen gün daha bilinçli bir 
şekilde tedbirlere uyduğunu görüyoruz. Salgın sürecinde 
en önemli hususlardan biri, sağlık sistemimizi ayakta 
tutmaktır. 
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Aziz Milletim,

Türkiye Avrupa ve Amerika’ya kıyasla bu hastalığın yayılmasının 
üstesinden gelmeye en yakın ülkelerden biridir. Vatandaşlarımızın 
her geçen gün daha bilinçli bir şekilde tedbirlere uyduğunu 
görüyoruz. Salgın sürecinde en önemli hususlardan biri, sağlık 
sistemimizi ayakta tutmaktır. Sağlık kuruluşlarımızın personel ve 
araç-gereç imkânlarını ne kadar yüksek oranda Kovid-19 hastalığı 
ile mücadeleye tahsis edersek, salgınla o derece etkili şekilde baş 
edebiliriz. Ayrıca, bu tür durumlarda sağlık kuruluşları salgın merkezi 
haline dönüşebiliyor. Bunun için vatandaşlarımızın gerçekten acil 
olmayan durumlar dışında hastaneye gitmemelerini hassaten rica 
ediyorum.

Okullarda uzaktan eğitime geçerek, kamuda ve özel sektörde 
evden çalışma yöntemini devreye alarak, yaşlılarımıza özel ihtimam 
göstererek sokaktaki hareketliliği büyük ölçüde azalttık. Insanların 
toplu olarak bulunduğu tüm mekânların faaliyetlerine ara vermesi 
de, evde kalma çağrımızın hayata geçmesine önemli katkı sağladı. 
Son olarak kara, hava ve deniz yollarıyla yapılan şehirlerarası ulaşımı 
sınırlandırdık. Gerekirse şehir içi ulaşımda da benzer yöntemleri 
devreye sokabiliriz.

Günlük test sayısında 10 bini aştık. Tespit yapılan kişi, hastalık 
belirlenen vaka, vefat ve taburcu rakamlarımızı şeffaf bir şekilde 
her gün milletimizle paylaşıyoruz. Virüsün yayılmasını önlemek için 
her yola başvurmakta kararlıyız. Hâlihazırda ülke genelinde köy ve 
mahalle statüsündeki 41 yerleşim birimimiz karantina altındadır. 
Benzer örneklerin yaygınlaşmasının önüne geçmesinin tek yolu, 
her birimimizin kendi karantinasını kendi uygulamasıdır. Burada en 

Kabine Toplantısı
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önemli hassasiyetimiz; temel ihtiyaç maddelerinin arzında sürekliliği 
sağlamak ve ihracatı desteklemek için üretimin kesintisiz sürmesini 
temin etmektir. Türkiye her hâl ve şart altında üretime devam etmek, 
çarklarının dönmesini sağlamak zorunda olan bir ülkedir. Üretimini 
sürdüren şirketlerin çalışanlarının sağlığını koruması için gereken 
tedbirleri en sıkı şekilde almalarını sağlayacağız.

Kendimizle birlikte dostlarımızın da ihtiyaçlarını karşılamanın gayreti 
içindeyiz. Bu çerçevede içinde bulundukları şu zor günlerde pek 
çok ülkeye sağlık ve temizlik malzemesi gönderdik. Son olarak 
salgından en olumsuz etkilenen ülkelerden biri olan Ispanya’ya bir 
uçak dolusu malzemeyi Çarşamba günü inşallah naklediyoruz. Aynı 
şekilde sıkıntılı bir dönemden geçen Italya’ya da yine bu ihtiyaçları 
karşılamak üzere Kızılay aracılığıyla bir gemi dolusu yardım 
malzemesini de ulaştırdık, ulaştırıyoruz. Üretimini kendi yaptığımız 
malzemeleri gönderdiğimiz başka ülkeler de var.

Türkiye ne kadar güçlü olursa, dostlarına da o derece fazla 
yardım eli uzatabilecektir. Ülkemizdeki tüm kalkınma ajanslarının 
bu hastalıkla mücadele için yapacakları yenilikçi çalışmalara 
destek vereceğiz. Sağlığımız ve güvenliğimiz için gereken her 
türlü tedbiri alarak bu doğrultuda yolumuza devam edeceğiz. 
Solunum cihazlarını üretme noktasında yoğun bir çalışmayı şu 
anda kurumlarımız devam ettiriyor. Aynı noktada aşıda da bu tür 
çalışmaları devam ettiriyoruz ve hedefimiz yıl sonuna kadar ciddi 
sonuçlara ulaşabilmektir.

Işi olmayan, zorunluluğu bulunmayan vatandaşlarımız gönüllü 
karantina ile kendilerini ne kadar evde tutarlarsa, hayatımızın 
normale dönme süresi o kadar kısalacaktır. Temizlik ve mesafe 
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Türkiye ne kadar güçlü olursa, 
dostlarına da o derece fazla yardım 

eli uzatabilecektir. Ülkemizdeki tüm 
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kurallarına riayet edilmesi, hastalığın kırılma zincirine çok önemli 
katkı yapacaktır.

Nice sıkıntıyı birlikte göğüslediğimiz, nice mücadeleyi birlikte 
yürüttüğümüz milletimizle el ele vererek Rabbimizin yardım ve 
inayetiyle inşallah bu musibetin de üstesinden geleceğiz. Yeter 
ki kurallar uyalım, tedbiri elden bırakmayalım, başaracağımıza 
inanalım. Panik yapmayalım, ama tedbiri asla elden bırakmayalım. 
Hiçbir virüs bizim birliğimizden, beraberliğimizden, kardeşliğimizden 
daha güçlü değildir. Hiçbir hastalık önümüzdeki aydınlık 
yarınların önüne geçemez. Hiçbir tehdit bizi hedeflerimizden asla 
vazgeçiremez. Çünkü biz Türkiye’yiz, çünkü biz Türk milletiyiz.

Aziz Milletim,

Medeniyetimiz ve kültürümüz yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma 
üzerine kuruludur. Devlet olarak açıkladığımız ekonomik ve sosyal 
destek paketleriyle her kesimden insanımızın yanında olduğumuzu 
gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. Istihdamın sürmesini 
sağlamak için esnafımıza, sanatkârımıza, küçük ve orta ölçekli 
işletmelerimize, ihracatçılarımıza pek çok erteleme ve destek 
düzenlemesini hayata geçirdik. Ülkemizdeki 2 milyondan fazla 
vergi mükellefinin 54 milyar lirayı bulan muhtasar, KDV ve prim 
ödemelerini 6 ay süreyle erteledik. Nakit akışı bozulan KOBI’ler ve 
diğer firmalara mevcut kredilerinin 6 aya kadarı ödemesiz olmak 
üzere, 12 aya kadar ilave süre tanınmasını sağladık.

Sektör ayrımı gözetmeksizin tüm kurumsal ve ticari firmalara 
işletme sermayesi desteği için 6 ayı ödemesiz 36 ay vadeli ve yıllık 
yüzde 7,5 maliyetli kredi imkânı getirdik. Esnaflarımızın hem Nisan, 
Mayıs, Haziran ayı ödemelerini faizsiz öteledik, hem de yüzde 4,5 
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maliyetli 36 aya kadar vadeli bir kredi paketini hayata geçirdik. 
Personel maaşlarını kamu bankalarından ödeyen firmalara istihdamı 
azaltmamaları şartıyla önümüzdeki 3 aylık personel gideri kadar 
ilave likit sağladık. Kredi Garanti Fonu'nun limitini 50 bin liraya ve 
toplam kapasitesini de 850 bin, kredi talebini karşılayacak şekilde 
450 milyar liraya yükselttik. Reeskont kredilerinin geri ödemelerini 
90 gün daha uzatarak 50 milyar liralık bir kaynağı ihracatçılarımızın 
kullanımına sunduk. Sosyal yardım programlarımızda kayıtlı 2 
milyon haneye biner lira nakit yardımı yapıyoruz. Kısa çalışma 
ödeneğini şartlarının kolaylaştırdık. En düşük emekliği maaşını bin 
500 lira yükselttik. Emeklilerimizin bayram ikramiyesini öne çektik. 
Asgari ücret desteğini yaygınlaştırdık. Sosyal yardımlaşma ve 
dayanışma vakıflarımızın ödeneklerini artırdık.

Yükseköğrenim yurtlarında kalan öğrencilerden Mart ayında 
yurtta kalmadıkları günlerin ücretlerini iade ediyor, Nisan, Mayıs 
ve Haziran ayları için de ücret almıyoruz. Öğrencilerimizin kredi ve 
burs ödemelerinde de herhangi bir kesinti yapmıyoruz. Yine öğren-
cilerimizin kredi geri ödemeleri Nisan, Mayıs ve Haziran ayı için 
ilave bir maliyet yansıtılmadan ertelenebilecek. Halen 41 ilimizdeki 
yükseköğrenim yurtlarımızda yurt dışından gelen 21 bin 500 
vatandaşımızı 14 günlük karantina kuralına göre misafir ediyoruz. 

Sosyal yardım programlarımızda kayıtlı 2 milyon 
haneye biner lira nakit yardımı yapıyoruz. Kısa çalışma 
ödeneğini şartlarının kolaylaştırdık. En düşük emekliği 
maaşını 1.500 lira yükselttik.
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Ilk ve ortaöğrenimdeki uzaktan öğrenim gören öğrencilerimize 8 
gigabayta kadar ücretsiz internet imkânı getirdik.

Yaşadığımız dönemin kahramanları olan sağlıkçılarımıza 6 milyar 
liralık ilave bir destekle performans ödemelerini en üst tavandan 
yapıyoruz. Yine sağlıkçılarımızın her birine TÜRKSAT üzerinden 
100’er gigabayt ücretsiz internet kotası veriyoruz.

Çiftçilerimize destek olmak üzere 2020 yılı tarımsal desteklerinin 
yarıya yakınını bugüne kadar ödedik. Hububat ve sebze başta olmak 
üzere hemen tüm tarım ürünlerinin üretiminde kendi kendimize 
yeterlilik oranımız yüzde 100’ün üzerindedir. Bu dönemde yoğun 
talebi olan bakliyat, makarna, temizlik malzemesi, yağ gibi ürünlerin 
üretimlerinde 3 katına varan artışlar sağladık. Gerekirse bu 
kapasiteleri çok daha fazla artırma imkânına sahibiz.

Velhasıl, aldığımız her tedbirle devletimizin vatandaşının yanında 
olduğunu gösterdik. Sivil toplum kuruluşlarımızın da imkânları 
çerçevesinde ihtiyaç sahiplerine destek olmaya çalıştığını biliyoruz. 
Bu konuda da devletin öncülük etmesi gerektiğini gördüğümüz 
için milli dayanışma kampanyası başlatıyoruz. “Biz Bize Yeteriz 
Türkiyem” diyerek başlattığımız bu kampanya için Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından bir yardım hesabı açıldı. 
Ayrıca kısa mesaj numaraları üzerinden de bağış yapılabilecek.

Amacımız, yevmiyeyle geçimini sürdüren kesimler başta olmak 
üzere alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan dar gelirli vatan-
daşlarımıza ilave destek sağlamaktır. Her ilimizde ve ilçemizde 
bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımız aracılığıyla 
ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı belirleyip bu yardımları kendilerine 
sunacağız. Gerekirse muhtarlıklarımızı da devreye alarak 
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kampanyada toplanan paraların en doğru şekilde yerine ulaşmasını 
temin edeceğiz.

Kampanyayı şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum. 
Biraz önceki toplantımızda bakan arkadaşlarımızdan kimi 3’er, kimi 
6’şar aylık maaşlarını kampanyaya bağışlama kararı aldılar. Tabii 
bazı bakanlarımız çok daha yüksek bağış rakamları da ifade ettiler. 
Toplamda bakanlarımız ve Kabineye eşlik eden arkadaşlarımız 5 
milyon 200 bin liralık bir bağışta bulunmuş oldular. Meclisteki tüm 
milletvekillerimizi, AK Parti başta olmak üzere tüm partilerimizin 
teşkilatlarını, tüm belediye başkanlarımızı, bürokratlarımızı 
kampanyaya katılmaya davet ediyoruz.

Ve bu süreç içerisinde en büyük katkıyı da iş adamlarımızdan, 
hayırseverlerden bekliyoruz. Zekâtlarını Ramazan ayında dağıtmayı 
düşünen vatandaşlarımızın da Ramazan ayını beklemelerine gerek 
yok, bu kampanyaya şimdiden katılarak hayır yarışında yerlerini 
alabilirler.

Kampanyamıza yapılan yardımların şimdiden Hak katında kabul 
olmasını diliyorum. Bugün itibarıyla bu kampanya için 11 milyon 
dolar hayırseverlerimizden gelen destek var, bunu da özellikle 
bildiriyorum ve kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum.

Inşallah yaşadığımız sıkıntılı günleri geride bıraktığımızda hatırlaya-
cağımız en güzel şeylerden biri de işte bu birlik, beraberlik, kardeşlik, 
dayanışma fotoğrafımız olacaktır.

Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum.

Kalın sağlıcakla.

Kabine Toplantısı
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Aziz Milletim,

Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Türkiye 
koronavirüs salgınıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. 
Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dahi çok ciddi bir bocalama 
yaşadığı bu süreçte biz hem hazırlık, hem malzeme, hem müdahale 
konusunda gerçekten sağlam bir duruş sergiliyoruz.

Türkiye’deki Kovid-19 hastalarının veya bunlara hastalığı bulaştıran-
ların önemli bir bölümünde Avrupa-Amerika seyahati hikâyesinin 
olması düşündürücüdür. Batı ülkelerinin sağlık sistemlerinin yeteri 
kadar kapsayıcı olmaması sebebiyle hastalığın teşhisinde ve 
vaka sayısı arttıktan sonra da tedavisinde yetersiz kaldıkları çok 
açıktır. Türkiye en başından itibaren elindeki veriler çerçevesinde 
tüm tedbirleri alarak, hastalığın ülkemize girişini geciktirmiştir. 
Hastalığın ilk defa görülmesinin ardından da ülke genelinde vaka 
tespiti ve tedavisini oldukça başarılı şekilde yürüttük. Şu an itibariyle 
dünyada salgından etkilenenlerin tespit edilebilen sayısı 1 milyon 30 
bine, Kovid-19 hastalığından ölenlerin sayısı da 55 bine ulaşmıştır. 
Ülkemiz ise toplamda 20 bin 921 hasta, 425 ölüm, 484 taburcu 
sayısı ile nüfus ve salgın tehdidi bakımından mukayese edilebilece-
ğimiz ülkelerin tamamından daha iyi bir yerdedir.

Maske, test kiti, temizlik malzemeleri başta olmak üzere salgınla 
mücadele için gereken temel araçları kendimizin üretiyor olması 
bizi mutlak dışa bağımlılıktan kurtarmıştır. Kapsayıcı genel sağlık 
sigortamızın, yaygın ve modern hastane ağımızın, yetişmiş ve 
yeterli sayıda sağlık personelimizin önemi bu süreçte çok daha iyi 
ortaya çıkmıştır. Aynı şekilde temel gıda maddelerinin neredeyse 
tamamında kendi kendimize yeterli olmanın ötesinde net ihracatçı 
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konumunda bulunmamız da ülkemize büyük avantaj sağlıyor. 
Dolayısıyla Türkiye bu küresel salgına ve onunla başlayan büyük 
krize en hazırlıklı ülkelerden biridir. Tek yapmamız gereken, 
birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkarak, 
salgın tehdidi geçene kadar kurallara harfiyen uymaktır.

Sağlık Bakanlığımızda oluşturduğumuz Bilim Kurulumuz hastalığın 
dünyadaki ve ülkemizdeki gelişimini an be an takip ediyor. Buna 
göre alınması gereken tedbirler de yine Bilim Kurulumuz tarafından 
belirlenerek tavsiye olarak Hükümetimize iletiliyor. Cumhurbaşkan-
lığı olarak, biz de Bakanlık ve kurumlarımızla birlikte dünyadaki ve 
ülkemizdeki tüm gelişmeleri göz önünde bulundurarak kararlarımızı 
alıyor ve uygulamaya geçiriyoruz.

Hep söylediğim gibi, özellikle milletimizden beklentimiz; her bireyin 
kendi karantinasını kendi uygulamasıdır. Genel olarak halkımızın 
kurallara riayet hususunda hassasiyet gösterdiğini biliyor ve 
herkese şükranlarımı sunuyorum. Ancak sayıca az da olsa sosyal 
izolasyon, sosyal mesafe, temizlik gibi temel kurallara uymayanların 
bulunduğunu da görüyoruz. Bunun için gönüllü olarak uygulanması 
gereken kuralları aşamalı bir şekilde zorunlu hale dönüştürmemiz 
gerekebiliyor.

Bir başka tedbirimiz; ülkemizin tamamında daha önce 65 
yaş üzerine uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasını 20 
yaş altı için de getirmektir. 
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Aziz Milletim,

Salgınla mücadele çerçevesinde attığımız adımlara bu gece yarısı 
itibariyle yenilerini ekliyoruz. Bilindiği gibi daha önce şehirlerarası 
toplu taşımayı izne bağlamıştık. Kendi arabalarıyla şehirlerarası 
yolculuk yapan vatandaşlarımızı da şehir girişlerinde kontrole tabi 
tutuyorduk.

Bu gece itibariyle ülkemizin 30 büyük şehri ile akciğer rahatsızlık-
larının sık görüldüğü Zonguldak ilimizi, belirli istisnalar haricinde 
araç giriş-çıkışına kapatıyoruz. Bu şehirlerimize gıda, ilaç ve temizlik 
malzemesi gibi zorunlu ihtiyaç malzemeleri nakli ile Içişleri Bakanlığı 
genelgesinde belirtilen sektörlerin lojistik araçları dışında giriş-çıkış 
yapılamayacaktır. Ülke içinde yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar 
ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların bu şehirlerden 
transit geçişleri ise devam edecek.

Il pandemi ve il hıfzıssıhha kurulları kendi şehirlerinin ihtiyaçlarına 
göre bu tedbirleri daha da genişletebilecektir. 30 büyük şehrimiz ile 
Zonguldak’ta başlatacağımız araç giriş-çıkışı yasağını ilk etapta 15 
gün süreyle uygulayacağız, gerekirse süreyi daha da uzatacağız.

Bir başka tedbirimiz; ülkemizin tamamında daha önce 65 yaş 
üzerine uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasını 20 yaş altı 
için de getirmektir. Gece yarısından itibaren 1 Ocak 2000 ve üstü 
tarihli doğumlular da tıpkı 65 yaş üstü gibi sokağa çıkamayacaktır. 
Bununla gençlerimizi de, çocuklarımızı da ciddi manada kontrol 
altına, karantina altına almak durumundayız. Yani 65 yaş üstü 
sıkıntıda da 20 yaş altı sıkıntıda değil, diye elimizde böyle bir garanti 
yok. Amacımız, vatandaşlarımızın sadece çalışmak veya temel 
ihtiyaç malzemelerini temin etmek için sokağa çıkmasını temin 
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Tüm bunlara ilave olarak, Türkiye 
genelinde insan hareketliliğini azaltmak 
için gereken tedbiri almayı sürdüreceğiz. 

Şehirlerimizde tamamında insan 
hareketliliğini azaltmak için gereken ilave 
tedbirler, yarından itibaren il pandemi ve 
il hıfzıssıhha kurulları tarafından alınıp 

uygulanabilecektir.

Sokaklar dahil tüm kamuya açık 
mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde 

asla bir arada bulunulamayacak, sosyal 
mesafeye en az 3 adım olarak mutlaka 

riayet edilecektir. 
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etmek, bunun dışında herkesin evinde kalmasını sağlamaktır. 
Dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımız için de yeni bir 
uygulama başlatıyoruz. Yarından itibaren pazar yerleri ve marketler 
gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin 
maske takması zorunlu olacaktır. Insanların toplu olarak çalışmaya 
devam ettiği iş yerlerinde de benzer tedbirler alınacaktır.

Tüm bunlara ilave olarak, Türkiye genelinde insan hareketliliğini 
azaltmak için gereken tedbiri almayı sürdüreceğiz. Şehirlerimizde 
tamamında insan hareketliliğini azaltmak için gereken ilave tedbirler, 
yarından itibaren il pandemi ve il hıfzıssıhha kurulları tarafından 
alınıp uygulanabilecektir.

Sokaklar dahil tüm kamuya açık mekanlarda kalabalık oluşturacak 
şekilde asla bir arada bulunulamayacak, sosyal mesafeye en 
az 3 adım olarak mutlaka riayet edilecektir. Ikazlara uymayarak 
aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari 
ve adli cezalar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır. Amacımız, 
vatandaşımıza eziyet etmek değil, hem kendi sağlığını, hem de 
onlarla temas edenlerin sağlını güvence altına almaktadır.

Ülkemizde hayatı ne zaman normale döndürebileceğimiz 83 milyon 
olarak bizlerin elindedir. Kurallara ne kadar iyi riayet edersek salgının 
seyrini o derece hızlı kontrol altına alır ve tehdidi tamamen ortadan 
kaldırabiliriz, aksi halde, bugün üzüntüyle takip ettiğimiz kimi 
ülkelerin durumuna düşmemiz kaçınılmazdır.

Milletimize güveniyorum, bu içi boş bir söz değildir, attığımız her 
adımda bu güvenin tezahürlerine şahit olabiliyoruz. Bugüne kadar 
nice badireyi birlikte attığımız bu aziz millet, aldığımız tedbirlerden 
etkilenen kesimlere destek olmak için başlattığımız yardım 
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kampanyamıza gösterdiği sahiplenmeyle adeta yeni bir destan 
yazmıştır. Kampanyanın üçüncü gününde SMS hariç yaklaşık 
304 bin kişi ve kuruluşumuz 1 milyar 61 milyon liralık yardım 
yaparak, kardeşliğimizin gücünü göstermiştir. Ülkemizin bu sıkıntılı 
gününde yardım kampanyamıza katılarak dayanışma ortaya koyan 
tüm vatandaşlarıma ve kurumlarımıza şahsım, milletim adına 
şükranlarımı sunuyorum. Her ne kadar CHP Genel Başkanı başta 
olmak üzere kimi kesimler bu kampanyayı itibarsızlaştırmaya 
çalışmışsa da, görüldüğü gibi milletimiz bu fitne odaklarına kulak 
vermemiştir. Halbuki bizim tarihimizde çok sayıda bu tür ve hatta 
daha ötesi dayanışma örnekleri vardır. Mesela Kurtuluş Savaşı 
başlarken Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Tekâlif-i Milliye denilen 
10 maddelik bir emir yayınlamıştır. Bu emirle milletimizin elinde 
bulunan silahtan cephaneye, giysiden yiyecek, içeceğe, makineden 
binek hayvanlarına kadar savaşta ihtiyaç duyulan hemen her 
malzemenin belirli bir oranı talep edilmiştir. Milletimiz bu dayanışma 
çağrısına mecburiyetin ötesinde bir gönüllükle iştirak ederek, 
kendisinin ve evlatlarının geleceği için varını yoğunu devletine 
vermekten çekinmemiştir. Kendi tarihlerini bilmeyenler, bugün 
devletimizin yürüttüğü yardım kampanyasını dahi sabote etmeye 
çalışarak milletten ne kadar uzak olduk olduklarını bir kez daha 
göstermişlerdir.

 Ülkemizin bu sıkıntılı gününde yardım kampanyamıza 
katılarak dayanışma ortaya koyan tüm vatandaşlarıma 
ve kurumlarımıza şahsım, milletim adına şükranlarımı 
sunuyorum.
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Sözlerime son vermeden önce, salgın sürecinde en büyük yükü 
omuzlayan sağlık çalışanlarımıza da ayrıca teşekkür etmek 
istiyorum. Milletimiz doktorundan hemşiresine, teknisyeninden 
temizlik görevlisine kadar, tüm sağlık çalışanlarımızın gösterdiği 
fedakârlığı asla unutmayacaktır.

Bu vesileyle, geçtiğimiz günlerde Kovid-19 hastalığından 
kaybettiğimiz Profesör Doktor Cemil Taşcıoğlu Hocamızın adını 
Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanemize vereceğimizi, yani 
bundan böyle bu hastanenin artık Hocamızın adıyla bir şehir 
hastanesi olarak Profesör Doktor Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi 
olarak anılacaktır. Cemil Hocamıza Allah’tan rahmet diliyorum, 
Allah taksiratını, hasenata tebdil etsin. Eşine, tüm ailesine sabırlar 
diliyorum.

Bu salgında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarıma da Allah’tan 
rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ülkemizin önündeki 
aydınlık günlerin yakın olduğu inancımı yineleyerek sizleri bir kez 
daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Kalın sağlıcakla.

Millete Sesleniş
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Aziz milletim,

Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. 

Kabinemizin 26. toplantısını az önce tamamladık. Bu toplantımızda 
koronavirüs salgınıyla ilgili özellikle ekonomik gelişmeleri ve 
güvenlik konularını da değerlendirdik. 

Kovid-19 hastalığı ile mücadele kapsamında gereken tedbirleri 
peyderpey alıyoruz. Son olarak 30 büyükşehrimiz ile Zonguldak 
ilimize araç-giriş çıkışını belli istisnalar haricinde durdurduk. 
Sokağa çıkma sınırlandırmasını 65 yaş üstünün yanı sıra 20 yaş 
altı gençlerimizi ve çocuklarımızı kapsayacak şekilde genişlettik. 
Pazar yerleri ve marketler gibi halkımızın toplu olarak bulunduğu 
mekanlarda maske takılmasını zorunlu hale getirdik. Bunun 
yanında pazar yerlerinde tahtalar arasındaki ayrılıklar konusunu ise 
hassasiyetle ele aldık ve bu konularda da valiliklerimiz bu süreci çok 
daha yakından takip edecekler.

Valiliklerimiz e-devlet ve PTT aracılığıyla talep eden tüm vatan-
daşlarımıza ücretsiz maske dağıtımına başladık, başlıyoruz, devam 
edeceğiz. Burada şunu da açıkça söyleyeyim: Kesinlikle parayla 
maske satışı yasaktır. Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir. 
Salgın bitene kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske 
stokumuz ve üretim planlamamız vardır. Devlet olarak tüm vatan-
daşlarımıza ücretsiz şekilde maske ulaştırmakta kararlıyız. 

Ayrıca, evlerinden dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımızın 
üç adım veya 2 metreden daha yakın mesafede bulunmama-
larını istiyoruz. Burada özellikle bu sosyal mesafeye çok çok 
dikkat etmeliyiz. Her şehrimizde bulunan il hıfzıssıhha kurulları 

Kabine 
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ile uygulamaların yürütülmesinden sorumlu il pandemi kurulları 
ihtiyaca göre gerekirse ilave tedbirler de geliştirebiliyorlar. Hastalığı 
yayma tehlikesi olan bina, sokak, cadde, köy, mahalle, belde ve hatta 
ilçe düzeyindeki tümü yerleri tümüyle karantinaya alıyoruz. 

Evlerinde kalmalarını rica ettiğimiz 65 yaş üstü vatandaşlarımız 
ile kronik hastalığı olanların ihtiyaçları için Türkiye’nin her yerinde 
Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturduk ki valiliklerimizin kontrolü 
altındadır. Bu ekipler aracılığıyla şimdiye kadar 65 yaş üstü veya 
kronik hastalığı olan 1 milyon 320 bin vatandaşımızın temel 
ihtiyaçlarıyla ilgili taleplerini yerine getirdik. 

Ilk, orta ve yükseköğrenim öğrencilerimizin eğitimlerini internet ve 
televizyon yoluyla yürüterek bu dönemi değerlendirmelerini temin 
ediyoruz.

Çalışan ve görevli olanlar dışındaki tüm vatandaşlarımızın evlerinde 
kalmalarını sağlayarak insan hareketliliğini asgari düzeye indirmekte 
kararlıyız. Böylece önce virüsün yayılma hızını durdurmak, sonra da 
geriletmek suretiyle inşallah bu musibetten tamamen kurtulacağız. 

Test sayısında günlük 20 bini geçerek hastaları tespit ve virüsün 
yayılmasını engelleme konusunda önemli bir eşiği daha aştık. 
Hastanelerimizde teşhis ve tedavi konusunda herhangi bir 
sıkıntımız yoktur. Şu ana kadar hem sağlık hizmetleri, hem gıda ve 
temizlik malzemeleri tedariki, hem de kamu güvenliği bakımından 
hamdolsun kayda değer bir meseleyle karşılaşmadık. Bu arada 
yoğun bir çalışmayla Yeşilköy Atatürk Havalimanının alanını ki bin 
odalı orada şu anda bir plan-proje çalışması hızla devam ediyor, aynı 
şekilde Sancaktepe’de de yine bin odalı bir hastaneyi yapıyoruz ki 
bunları süratle 45 gün içerisinde bitireceğiz ve buraları da tamamıyla 
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insanımızın, halkımızın hizmetine sunacağız. Ortaya çıkan her 
gelişme karşımızdaki tehdidin büyüklüğünü ve aldığımız tedbirlere 
uyulmasının ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha gösteriyor. 

Bizi yakından ilgilendirdiği için Avrupa ülkelerinin tamamıyla 
Amerika’daki gelişmeleri anbean takip ediyoruz. Kovid-19 
hastalarımızın veya onlara hastalığı bulaştıranların önemli bir 
kısmının Avrupa ve Amerika’ya seyahat geçmişlerinin olması bu 
ülkelerin tedbirleri vaktinde almadığının işaretidir. Şayet işin başında 
bizim gösterdiğimiz hassasiyeti bu ülkeler de sergilemiş olsaydı 
bugün hep birlikte çok daha iyi bir durumda olabilirdi. 

Her şeye rağmen Türkiye sağlıktan gıdaya ve temizlik malzemelerine 
kadar acil ihtiyaç duyulan konularda oldukça iyi bir yerdedir. Devlet 
en çok da işte böyle günler için vardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
tüm kurumları ve imkanlarıyla 83 milyon vatandaşının istisnasız 
tamamının yanındadır.

Milletimizin her bir ferdine, devletine olan güveniyle sergilediği birlik, 
beraberlik, dayanışma için şükranlarımı sunuyorum. 

Türk milleti Istiklal Harbi döneminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 
imzasıyla yayınlanan Tekâlif-i Milliye Emirleriyle varını yoğunu 
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bağımsızlığı için ortaya koymuş bir millettir. Bu vesileyle 10 başlık 
ve 55 maddeden oluşan Tekâlif-i Milliye Emirlerini özetle hatırlatmak 
istiyorum. 

1. Her il ve ilçede Tekâlif-i Milliye komisyonu kurulacaktır. 

2. Her ev birer kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık hazırlayıp ko-
misyona teslim edecektir.

3. Halkın ve tüccarın elinde bulunan dokuma ürünlerinin yüzde 
40’ına bedeli sonradan ödenecek şekilde el konacaktır. 

4. Gıda maddelerinin yüzde 40’ına bedeli sonradan ödenmek üzere 
el konacaktır. 

5. Memleketteki tüm demirciler, dökümcüler, marangozlar, sanayi 
imalathaneleri ordunun ihtiyaçları için çalışacaktır. 

6. Halka ait taşıtlar her ay ordu için 100 kilometre taşıma yapacak-
tır. 

7. Bütün sahipsiz mallara el konulacaktır.

8. Halkın elinde bulunan bütün cephane ve silahlar üç gün içinde 
orduya teslim edilecektir. 

9. Yakıt ve makine yedek parçalarının yüzde 40’ına el konulacaktır. 

10. Bütün yük ve binek hayvanlarının yüzde 20’sine el konulacaktır. 
Görüldüğü gibi ülkemiz bir tehditle karşılaştığında devlet ve millet 
el ele vererek tüm imkanlarını seferber etmektedir. Bugün de 
yaptığımız işte budur. Devletimiz milletiyle el ele vererek ülkenin 
tüm imkanlarını salgın döneminin yol açtığı sıkıntılar ve tehditlerle 
mücadele için harekete geçirmiştir. Her ne kadar bazı kafalar bu 
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dayanışma kültürünü kavramakta zorlanıyor olsa da hamdolsun 
milletimiz gerçekleri görmekte, üzerine düşenleri bihakkın yerine 
getirmektedir. 

Aziz milletim bu salgının üstesinden gelecek sadece imkana değil, 
aynı zamanda morale ve kararlılığa da sahibiz. Karamsarlığa da 
rehavete de kapılmadan her türlü ihtimali göz önünde bulundurarak 
tedbirlerimizi adım adım alıyor, hayata geçiyoruz. Vatandaşlarımızın 
her birinin tem ihtiyaç malzemelerine ulaşma konusunda sıkıntıya 
düşmemesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. 

Alınan tedbirler özellikle bu sebeple çalışmaya ara veren 
işletmelerimizi istihdamı korumaları şartıyla kısa çalışma 
ödeneğinden vergi ötelemesine ve krediye kadar her türlü araçla 
destekliyoruz, istihdamın sürmesi en büyük kriterimizdir. Bu şartla 
üretimine ara veren veya azaltan işletmelerimizdeki çalışanlarımızın 
ücretlerinin asgari ücreti geçmeyecek şekilde 3’te 2’sini devlet 
olarak biz ödüyoruz. Bu ödemeleri de doğrudan çalışanlarımızın 
hesabına yatırmak suretiyle gerçekleştiriyoruz. Aldığımız tedbirlerle 
2 milyondan fazla mükellefin muhtasar, KDV ve prim ödemelerini 6 
ay erteledik. Gelir Vergisi mükellefi 2 milyona yakın vatandaşımız 
mücbir sebep hali kapsamına alınmıştır. Firmalara ve gerçek kişilere 
kredi ödemelerini asgari 3 ay erteleyebilmeleri için finansman 

 Aldığımız tedbirlerle 2 milyondan fazla mükellefin 
muhtasar, KDV ve prim ödemelerini 6 ay erteledik. Gelir 
Vergisi mükellefi 2 milyona yakın vatandaşımız mücbir 
sebep hali kapsamına alınmıştır. 

Kabine 
Toplantısı

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSLE ETKİN MÜCADELE192



desteği sağlıyoruz. Kamu bankalarımız müşterilerine pek çok 
kolaylık ve destek sağlıyor. Kredi geri ödemelerindeki süreyi 90 
günden, 180 güne çıkartarak takip sürelerini uzattık. Ihracatçılara 
stok finansman desteği vererek üretimlerini sürdürmelerini teşvik 
ediyoruz. 

Kredi Garanti Fonu'nun destek rakamını ve kapasitesini arttırdık. 
Belediyelerin salgınla mücadelesine destek vermek için vergi 
payı ödemelerinden yapılan kesintileri 3 ay süreyle kaldırarak bu 
kurumlarımıza 3 milyar liralık kaynak sağladık. Vergi, sigorta ve 
kredi geri ödemelerine sağladığımız kolaylıklara bir yenisini daha 
ekliyoruz. KOSGEB geri ödeme desteklerinden faydalanan 136 bin 
işletmemize Nisan, Mayıs, Haziran ayları itibariyle yapacakları banka 
kredi ödemelerini de erteleme imkanı sağlıyoruz. Bu ertelemeden 
kaynaklanacak maliyeti KOSGEB üstlenecektir. Emeklilerimizi hem 
en düşük maaşlarını bin 500 liraya çıkartarak hem de ikramiye 
ödemelerini öne çekerek rahatlattık. Düşük gelirli 2 milyon 100 binin 
üzerinde haneye biner lira nakit yardımı yaparak bu sıkıntılı günlerde 
garip gurebayı sahipsiz bırakmadık.

Şimdi 2 milyon 300 bin haneye daha yardım ulaştırmak üzere 
hazırlıklara başladık. Buradan özellikle yevmiyle veya günlük 
kazancıyla hayatını sürdürmek zorunda olan veya hiçbir geliri 

Kredi geri ödemelerindeki süreyi 90 günden, 180 güne 
çıkartarak takip sürelerini uzattık. İhracatçılara stok 
finansman desteği vererek üretimlerini sürdürmelerini 
teşvik ediyoruz. 
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olmayan vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Valilik ve 
kaymakamlıklarımıza telefonla başvurarak durumunuzu anlatmanız 
veya elektronik devlet üzerinden başvurmanız halinde devletimiz 
sizlere de her türlü desteği verecektir.

Biz Bize Yeteriz Türkiyem bu sloganla başlattığımız kampanyamızda 
toplanan kaynak en başta sizler için kullanılacaktır. Ihtiyacı olan 
hiçbir vatandaşımız devletinden yardım istemekten çekinmesin. 
Kampanyamıza milletimizin gösterdiği teveccüh bu ülkenin 
temellerinin ne kadar sağlam olduğunu bir kez daha ispatlamıştır. 
Şu ana kadar kampanya hesaplarında toplanan meblağ yaklaşık 
1 milyar 500 milyon lirayı buldu, ayrıca 43 milyon lira da SMS 
olarak toplandı. Ilaveten AK Parti Meclis Grubu hesabında da 
toplanan yaklaşık 5 milyon liralık meblağ da buraya aktarılacaktır. 
Banka, katılım şirketi veya SMS mesajı vasıtasıyla kampanyaya 
destek veren her bir vatandaşımıza, her bir kurumumuza teşekkür 
ediyorum. Iş dünyamızı, sanat ve spor camiamızı, hayırseverlerimizi, 
destek vermek isteyen tüm vatandaşlarımızı sürmekte olan bu 
kampanyaya destek vermeye davet ediyorum. Salgınla mücadele 
için aldığımız her tedbiri hukuk devleti ilkesini uygun şekilde 
yürütüyoruz. Idari düzenlemeleri Cumhurbaşkanlığı kararnameleri 
ve bakanlıklarımızın genelgeleriyle, yasal düzenlemeleri ise 

Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasında yapılan bağışlar 
1 milyar 500 milyon lirayı buldu, ayrıca 43 milyon lira 
da SMS olarak toplandı. İlaveten AK Parti Meclis Grubu 
hesabında da toplanan yaklaşık 5 milyon liralık meblağ da 
buraya aktarılacaktır. 
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Meclis’imizle çalışarak kanun olarak hayata geçiyoruz. Bu çerçevede 
kabine toplantımızda ayrıntılı bir şekilde değerlendirdiğimiz 
kapsamlı bir yasa teklifini grubumuz vasıtasıyla yakında Meclis’in 
takdirine sunacağız. Kamuoyunun yakından takip ettiği infaz 
düzenlemesi inşallah yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurulunda görüşülmeye başlanacaktır. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı 
Politika Kurullarının ikisinin de yapısında değişikliğe gidiyoruz. 
Gıda, Tarım, Orman ve Hayvancılık ile Sağlık ve Sosyal Politikalar 
Kurulları oluşturuyoruz. Daha önce Sağlık ile Gıda aynı kurul, Sosyal 
Politikalar ise müstakil bir kurul olarak çalışıyordu.

Aziz milletim, Rabbimizin sizin hayır bildiklerinizde şer, şer bildik-
lerinizde hayır olabilir diyerek tarif ettiği bir süreçten geçtiğimize 
inanıyorum. Yaşadığımız koronavirüs salgının ardından dünyada 
hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı açıkça görülüyor, diğer ülkelerin 
ve insanların sırtından kendilerine sahte bir refah düzeni kuranların 
devri artık kapanıyor. Ekonominin sadece paradan, borsadan, 
faizden, spekülatif araçlardan ibaret bulunmadığı, asıl olanın yeterli 
üretim ve adil dağılım olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Devlet 
ile vatandaşları arısındaki siyasi, ekonomik ve sosyal ilişkilerin 
yeniden tanımlanacağı bir döneme giriyoruz. Bu yeni dönemde tüm 
dünyada bizim 17 yıldır dilimizden düşürmediğimiz, insanı yaşat 
ki devlet yaşasın ilkesi her ülkede yönetim sisteminin merkezine 
yerleşecektir. Türkiye için bu dönem en az çok partili hayata 
geçtiğimiz, en az rahmetli Özal’ın reformları, en az AK Partinin 
demokrasi ve ekonomi atılımları kadar önemlidir. 

Eğitimden sağlığa, ulaşımdan sanayiye, tarımdan enerjiye kadar her 
alanda inşa ettiğimiz güçlü altyapının semeresini alacağımız bir 
devrin eşiğindeyiz. Önümüzdeki bu yeni süreçte siyasi ve ekonomik 
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olarak çok daha güçlü bir konuma ulaşma imkanına sahibiz. Bunun 
için hâlihazırda yaşadığımız dönemi en kısa sürede ve en az hasarla 
geride bırakmamız gerekiyor. 

Avrupa bölgesinde salgının artık zirve aşamasına geldiğini, yakında 
hissedilir bir gerilemenin başlayacağını ümit ediyoruz. Tek başına 
bizim bu salgını bitirmemiz yetmiyor, güçlü insani ve ekonomik 
bağlarımızın olduğu bu coğrafyanın tamamında bu sorunun 
çözülmesi gerekiyor. Şu ana kadar aldığımız tedbirler ve gerekirse 
alacağımız ilave önlemler, bütün bunlar sayesinde Avrupa ve dünya 
ile paralel şekilde inşallah bu salgının üstesinden geleceğiz.

Asıl büyük mücadelemiz salgın sonrasında başlayacaktır, 
üretimi mutlaka sürdürme vurgusu yapmamamızın sebebi budur. 
Çalışabilen her fabrikamız ürütmeye devam edecektir. Çiftçilerimiz 
ekilmemiş tek karşı toprak bırakmayacaktır. Hizmet sektörümüz 
hem içerideki, hem dışarıdaki bağlantılarını canlı tutacaktır. Kurulan 
yeni dünyada en güçlü şekilde yerimizi almak için hep birlikte daha 
çok çalışacağız. Sadece salgın döneminin kayıplarını telafi etmekle 
kalmayacak, inşallah çok daha büyük bir hamleyi hep beraber 
gerçekleştireceğiz.

Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasının önündeki engeller adeta 
kendiliğinden kalkıyor. Üretimimizi, istihdamımızı, ihracatımızı, 
sanayimizi, ticaretimizi, altyapımızı hedeflerimize uygun şekilde 
daha da güçlendirmek için hızlı bir şekilde başlatacağız. Bu süreçte 
ülkemizdeki her bir vatandaşımızın emeğine, birikimine, kabiliyetine, 
cesaretine, çalışkanlığına, bilhassa da gençlerin enerjisine ve 
heyecanına ihtiyacımız olacak, işçisinden işverenine, esnaf, 
sanatkarından çiftçisine kadar, mal ve hizmet üretiminde yer alan 
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kesimler bu yeni döneme şimdiden hazırlanmalıdır. Salgının önüne 
geçmek için evde kalarak geçirdiğimiz günlerde depoladığımız 
enerjiyi inşallah yeni dönemde daha çok çalışarak, daha çok 
üreterek değerlendireceğiz. 

Türkiye’nin istiklali ve istikbali için bugüne kadar nice zorlukların 
üstesinden milletimizle birlikte geldik, Allah’ın yardımıyla bu sıkıntılı 
günleri de geride bırakarak büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasını yine 
milletimizle beraber tamamlayacağız.

Sözlerime son vermeden önce, koronavirüs salgınında hayatını 
kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı 
diliyorum.

Sağlık çalışanlarımız, güvenlik görevlilerimiz, gıda ve temizlik 
sektörlerinde vazife yapanlar başta olmak üzere bu süreçte 
insanlarımıza destek olmak için canla, başla hizmet veren herkese 
şükranlarımı sunuyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Kalın sağlıcakla.
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Aziz milletim;

Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum.

Biraz önce Kabinemizin 27. Toplantısını tamamladık. 
Bu toplantımızda koronavirüs salgını başta olmak üzere 
gündemimizdeki konuları enine-boyuna değerlendirdik. 

Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. 
Dünyayı adeta pençesine alan bu salgının sağlık, gıda ve güvenlik 
başta olmak üzere pek çok farklı alandaki etkilerini yakından 
takip ediyoruz. Ülkemiz bu süreçte uluslararası alanda da takdir 
edilen olumlu yönde bir ayrışma içindedir. Hastaların tespitinden 
tedavisine kadar her konuda iyi durumdayız. Hastane, yoğun bakım 
yatağı, doktor ve yardımcı personel, malzeme, araç-gereç, ilaç gibi 
hususlarda hiçbir eksiğimiz yoktur. Vatandaşlarımızın bireysel sağlık 
ve temizlik malzemesi tedarikinde de sıkıntı yaşamıyoruz. Ücretsiz 
maske dağıtımını çeşitli kanallardan sürdürüyoruz. Elbette Türkiye 
gibi 83 milyonluk bir ülkede böylesine büyük hizmetleri yürütmek 
kolay değildir, mutlaka aksaklıklar oluyordur. Burada önemli olan, 
aksaklığın yokluktan kaynaklanmamasıdır. Var olanı bölüşmek, var 
olanı dağıtmak küçük gecikmelerle de olsa mümkündür. 

Pek çok ülkede maske gibi en sabit ürünlerin bırakınız tüm 
vatandaşlara dağıtımını, sağlık personeli için dahi temininde 
zorluk çekiliyor. Bu bakımdan gerçekten hamd edilecek bir 
konumda bulunuyoruz. Her vatandaşımıza ücretsiz maske dağıtımı 
uygulamamız sürüyor. Eczanelerden alınabilecek maskeler için 
bugüne kadar 32 milyon vatandaşımıza Sağlık Bakanlığının 
doğrulama kodunun yer aldığı mesaj gitmiştir. Bu Perşembe 
gününe kadar inşallah 39 milyona çıkacak. Özel sektörün yanı sıra, 
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Milli Eğitim Bakanlığımızdan Milli Savunma Bakanlığımıza kadar 
kapasitesi olan tüm kamu kurumlarımız maske üretimine hız veriyor. 
Hastalığın seyrinde tedavi için kullanılan kimi ilaçların hem ham 
maddesi alınarak ülkemizde üretimi hem de tablet olarak temini 
hususunda da sıkıntı yaşamıyoruz. 

Sağlık kurumlarımız hem teşhis hem tedavi hem de yoğun bakım 
üniteleri olarak salgınla başa çıkabilecek kapasitedir. 81 ilimize 
yayılmış olan 1518 hastanemizde 100 bini tek kişilik olmak üzere 
240 bin yatağa sahibiz, yoğun bakım yatağı sayımız da 40 bini 
buluyor. Örneğin Avrupa’da her 100 bin nüfusa düşen yoğun bakım 
yatağı sayısı 12’nin altındayken, ülkemizde bu rakam 50’ye yakındır. 
Avrupa’nın en fazla yoğun bakım yatağına sahip ülkesi Almanya’da 
bile bu rakam 30’u bulmuyor. 

Bilindiği gibi, geçtiğimiz hafta 45 gün içinde Yeşilköy ve 
Sancaktepe’de biner yataklı 2 hastane kuracağımızı ifade 
etmiştim, bunların çalışmalarına başladık. Ayrıca, Hadımköy’de 
de 100, Derince’de 250 yataklı yeni hastaneler kuruyoruz. Inşası 
tamamlanan ve toplam yatak kapasitesi 2862 olan Başakşehir Şehir 
Hastanemizin ilk kısmını 20 Nisan’da, ikinci kısmını 15 Mayıs’ta 
hizmete açıyoruz. Sadece bu hastanemizin yoğun bakım yatağı 
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sayısı 456’dır. Marmara Üniversitemize bağlı Pendik Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi de 536 yatağı ile hasta kabulüne başlamıştır. 

Salgının kontrol altına alınması konusunda da önemli ilerlemeler 
kaydediyoruz. Günlük ve toplam test sayısında dünya sıralamasında 
en başlardaki grupta yer alıyoruz. Testte günlük olarak 34 bin 456’ya 
ulaşırken, toplamda ise 410 binin üzerine çıktık. Test oranımız, 
vaka oranımız hamd olsun aşağı yönlüdür. Hasta sayısına göre 
ölüm oranının düşüklüğü bakımından da ilk sıralardayız. Şu ana 
kadar taburcu olan hasta sayımız da 5 bine yaklaştı. Türkiye aldığı 
tedbirlerle salgını en hızlı şekilde kontrol altına alan ülkelerin 
başında geliyor. 

Nitekim Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere uluslararası 
kuruluşlar ülkemizi koronavirüs salgınıyla mücadelede örnek 
gösteriyorlar. Sadece kendi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını 
karşılamakla kalmıyor, bizden destek isteyen her ülkenin 
çağrısına imkânlarımız nispetinde cevap vermeye çalışıyoruz. Acı 
duyabiliyorsan canlısın, başkasının acısını duyabiliyorsan insansın, 
bu söze uygun şekilde elimizdekini tüm dostlarımızla paylaşıyoruz. 
Bugüne kadar 34 ülkeye malzeme ulaştırdık, önümüzdeki günlerde 
de bu desteği devam ettireceğiz. 

Ilaç, ilaç ham maddesi ve tıbbi cihaz konusunda ülkemize katkı 
veren dostlarımıza da huzurlarınızda bir kez daha teşekkür 
ediyorum.

Aziz milletim;

Karşımızdaki tehlike dinamik bir süreç yönetmemizi gerektiriyor. 
Bunun için bilim insanlarımızın ve ilgili kurumlarımızın değerlendirm-
eleri ışığında aldığımız tedbirleri sürekli güncelliyor, geliştiriyoruz. 
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Hafta sonu için alınan 30 büyük şehrimiz ile Zonguldak ilimizdeki 
sokağa çıkma yasağı da bu tedbirlerden biridir. Yasağın açıkladığı ilk 
saatlerde kimi yerlerde yaşanan gereksiz kargaşanın bir daha tekrar 
etmemesi için gereken tedbirleri alacağız. Amacımız, hafta sonu 
güzel havanın cazibesine kapılıp sokakları, parkları, piknik alanlarını, 
sahilleri dolduracak milyonlarca vatandaşımızı virüs tehlikesinden 
korumaktı. Cuma gecesi sokağa çıkma yasağının sadece Cumartesi 
ve Pazar günleriyle sınırlı olduğu açıkça belirtilmesine rağmen 
yaşanan olumsuzluklar bu gerçeği ortadan kaldırmıyor. Içişleri 
Bakanımızın bu konudaki sorumluluğu üstlenerek gösterdiği 
hassasiyeti takdirle karşıladık, ancak istifasını kabul etmeyerek 
kendisinden görevini sürdürmesini istedim. Terörle mücadele, tabii 
afetler sonrası yürütülen çalışmalar ve son olarak koronavirüs 
salgınında kamu güvenliğini sağlamadaki başarılarına yakinen şahit 
olduğum Sayın Bakanımız görevine devam ediyor.

Ülkemizin içinden geçtiği bu kritik dönemde verdiği destek için 
Cumhur Ittifakının tarafı olarak Sayın Bahçeli’ye bir kez daha 
şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum.

Kabine Toplantımızda salgınla mücadele kapsamında hafta 
sonları sokağa çıkma yasağını önümüzdeki dönemde de ihtiyaç 
duyuldukça sürdürme kararı aldık. 17 Nisan Cuma gecesi Saat 
24:00’den 19 Nisan Pazar gecesi saat 24:00’e kadar sokağa çıkma 
yasağı uygulanacağını şimdiden tüm vatandaşlarımıza duyurmak 
istiyorum. 

Bu hadiseyi ve genel olarak salgın önlemlerini bahane eden kimi 
medya kuruluşları haberleri ve köşe yazarlarıyla hep yaptıkları gibi 
kendi ülkelerine karşı adeta savaş açmışlardır. Ülkemizin bu kritik 
dönemdeki mücadelesine katkı sağlamak yerine yalan veya yanlış 
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bilgilerle sürekli kin kusmak virüsten daha tehlikeli bir hastalığın 
işaretidir. Dünyada hem salgının düzeyi hem de alınan tedbirler 
konusunda Türkiye kadar şeffaf davranan pek az ülke vardır. 
Kararlar yetkisiz kurullarda mı alınıyor gibi sorularla bu şeffaflığı 
bozmaya çalışanların amacı, özellikle de bu amacın gerçeği aramak 
değil bozgunculuk yapmaktır. Her gün karanlık ve kirli zihniyetler-
inin ürünü yayınlarla milletimizin kafasını bulandırmaya, gönlünü 
karartmaya çalışan bu tür hezeyanlara emin olunuz başka ülkelerde 
bir gün bile izin vermezler. 

Türkiye’de demokrasi, çoğulculuk ve çok seslilik sıkıntı değil 
demokrasinin istismarı, ideolojik bağnazlığın gözleri kör etmesi ve 
bet seslerin önünün sınırsızca açık olması sorunu vardır. Milletimizin 
moralini bozmak için gece gündüz çalışanlar terör örgütleriyle, 
medyasıyla, siyasi teşekkülleriyle gün gelecek kendi fitne ve nefret 
çukurlarında boğulup gideceklerdir. 

Bir dönem kendilerini ülkenin tek sahibi sanan, hala da aynı kibirli 
tavırla hareket eden bu hastalıklı zihniyet sahiplerine diyorum 
ki; düşün artık milletin yakasından. Her darbenin, her vesayetin 
arkasında siz vardınız, her kaosun, her kargaşanın arkasında siz 
vardınız. Milletin değerlerine, mukaddesatına, onuruna yapılan her 
saldırının tetikçisi sizdiniz. Yıllardır yaptığınız işin adı gazetecilik 
değil şeamet tellallığıdır. Ama artık bu devir sona erdi. Ülkemiz 
sadece koronavirüsten değil aynı zamanda bu medya ve siyaset 
virüslerinden de inşallah kurtulacaktır.

CHP Genel Başkanının dün bir televizyon kanalında ne dünyadan ne 
Türkiye’den ne kendi belediyelerinden bihaber olduğunu gösteren 
sözlerinin takdirini de ben milletimize bırakıyorum. Milletin gözünün 
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içine bakarak bu kadar yalanı arka arkaya söylemek mitomani 
hastalığıdır. Bunu bir araştırsın, öğrensin nedir bu hastalık. Umarım 
hekimlerimiz bu hastalığa da tez zamanda, kurduğu bir bilim kurulu 
da var zaten, herhalde o bilim kuruluyla karşılığını bulur. 

Aziz milletim,

Buradan bir kez daha belirtmekte fayda görüyorum; Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti şartlar ne olursa olsun her bir vatandaşının 
can ve mal güvenliğini temin gibi sağlık, gıda, temizlik malzemesi 
ihtiyacını da karşılayabilecek güce sahiptir. Istihdamı korumak, 
gelirini kaybeden vatandaşlarımıza sahip çıkmak, emeklilerimize 
destek vermek, esnafı ve sanatkârı ayakta tutmak, üretimi 
desteklemek için her önlemi alıyoruz. Işte Cuma gecesi atılan 
adımdan sonra Cumartesi-Pazar günü vefa sosyal dayanışma 
gruplarının Istanbul’da, Türkiye’nin değişik yerlerinde nasıl ev-ev 
dolaştıklarını gördünüz. Fırınlarımızın kamyonetleriyle nasıl 
vatandaşlara ulaştığını gördünüz. Iş bilenin, kılıç kuşananındır. Ve 
Istanbul gibi yerde 350 civarında araç ve bu çalışmalarıyla halka 
ulaştı. 

Bugüne kadar toplamda 4,5 milyona yakın vatandaşımıza doğrudan 
nakit desteği sağladık, sağlıyoruz. Istihdamın sürmesi için üç ay 
boyunca işten çıkarmaların önüne geçiyoruz. Faaliyetlerini azaltan 
veya ara veren işletmelerimizin istihdamı devam ettirmelerini 
sağlamak amacıyla kısa çalışma ödeneğini devreye soktuk. 
Kısa çalışma ödeneğine yapılan 2 milyon başvurunun 700 bini 
sonuçlandırıldı. Bundan faydalanamayan veya ücretsiz izne 
çıkartılmış olan çalışanlarımıza da aylık 1170 lira maaş desteği 
vereceğiz. 
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Esnaf sanatkârlarımıza ve KOBI’lerimize yönelik 25 bin liralık 
finansman desteğine başvurular 290 bini buldu. Bunun 164 bini ile 
ilgili süreç tamamlanarak 4 milyar 100 milyon liraya yakın kaynak 
tahsisi yapıldı. 

Yine esnafımız için önemli olan 25 bin lira limitli Paraf Ticari Kart 
vasıtasıyla 1,5 milyar liralık ilave bir kaynak da 67 bin esnafımızın 
hizmetine sunuldu. 

Kredi Garanti Fonu destekli işe devam finansmanı için yapılan 
başvurular da 66 bini aştı. 

Süreci tamamlanan 35 bin firmaya 30 milyar liraya yakın finansman 
tahsisi yapıldı. 

Bireysel destek paketine yapılan başvuru ise 4 milyon 200 bini geçti. 
Geçtiğimiz Cuma günü itibariyle bu pakete yapılan başvuruların 
tahsisleri de başladı. 

Özellikle kamu bankaları, kurumsal ve ticari işletmelerin yaklaşık 21 
milyar liralık borcunu öteleyerek piyasayı önemli ölçüde rahatlattı. 

Aynı şekilde 800 bine yakın vatandaşımızın 41 milyar lirayı bulan 
konut, ihtiyaç, araç kredisi ile kredi kartı borcu da talepleri üzerine 
kamu bankaları tarafından ötelendi. 

Halkbank 375 bin esnafımızın önümüzdeki üç ayda vadesi gelecek 
3,5 milyar liralık taksit ödemesini herhangi bir ilave yük bindirmeden 
erteledi. 

Çiftçilerimizi, hayvan yetiştiricilerimizi, gıda sektöründe faaliyet 
yürüten firmalarımızı desteklemek için tüm imkânları kullanıyoruz. 
Hazine arazilerinden ekilebilir olanları tarıma kazandırmak için 
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ilgili kuruluşlarımız hazırlıklara başladı. Salgın sebebiyle dünyada 
yaşanabilecek tarım ve gıda ürünleri sıkıntısından Türkiye’nin 
etkilenmemesi için tüm tedbirleri alıyoruz. Kamu olarak tüm 
sektörleri desteklemek için tüm imkânlarımızı seferber ederken 
maalesef özel bankalar bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar. 
Ülkemizin ve milletimizin içinden geçtiği bu zor dönemde özel 
bankaların da üzerlerine düşenleri yapmasını bekliyoruz. Hamdolsun 
bu sancılı dönemi başarıyla geride bırakacak ekonomik altyapıya 
sahip bir ülkeyiz. 

IMF programı başta olmak üzere, ülkemizi mihnet altına sokacak 
hiçbir dayatmaya boğun eğmeyeceğiz. Türkiye’yi yeniden bu 
cendereye sokmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. 

Attığımız ve atacağımız adımlarla hiçbir kesimi sahipsiz 
bırakmamakta, ortaya çıkan yükü adil bir şekilde paylaşmakta 
kararlıyız. Milletimiz Gazi Mustafa Kemal’in Istiklal Harbimiz 
sırasında çıkardığı Tekâlif-i Milliye emirlerine sahip çıkarak vatanının 
kurtuluşu için fedakârlık yapmıştı. Bugün de milletimiz aldığımız 
tedbirlere riayet ederek başlattığımız “Biz Bize Yeteriz” yardım 
kampanyasına katkıda bulunarak aynı asil tavrı gösteriyor. Bunlar 
gönüllü kampanya. Kampanyamıza şu ana kadar yapılan bağış tutarı 
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Bizim medeniyetimizde insana hizmet 
için çalışmak, insan hayatı için mücadele 

etmek mukaddes bir görevdir. Bugün 
bu mücadeleyi 83 milyon milletimizle 
birlikte veriyoruz, salgının üstesinden 

de aynı anlayışla geleceğimizden şüphe 
duymuyorum. 

Yeter ki kurallara uyarak bu dönemi 
en az kayıpla ve en kısa sürede 

geride bırakabilelim. Bir süre daha 
sabredeceğiz, ondan sonra inşallah hep 
birlikte felaha kavuşacağız. Gün birlik 

olma, dayanışma, yardımlaşma, kardeş 
olduğumuzu dünyaya gösterme günüdür. 
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1 milyar 612 milyon lira olmuştur. Buradan milletimin her bir ferdine 
bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Aziz milletim;

Türkiye ilhamını medeniyetinden alan bir hamiyet, bir vefa, bir adalet, 
bir vakar devletidir. Bizim medeniyetimizde insana hizmet için 
çalışmak, insan hayatı için mücadele etmek mukaddes bir görevdir. 
Bugün bu mücadeleyi 83 milyon milletimizle birlikte veriyoruz, 
salgının üstesinden de aynı anlayışla geleceğimizden şüphe 
duymuyorum. Yeter ki kurallara uyarak bu dönemi en az kayıpla ve 
en kısa sürede geride bırakabilelim. Bir süre daha sabredeceğiz, 
ondan sonra inşallah hep birlikte felaha kavuşacağız. Gün birlik 
olma, dayanışma, yardımlaşma, kardeş olduğumuzu dünyaya 
gösterme günüdür. Gün, bu salgınla mücadele ederken dağlara 
yaslanırcasına ümidimize ve sabrımıza yaslanma, vakur ve onurlu 
duruşumuzdan taviz vermeme günüdür. Acımızı birlikte kalbimize 
gömüyor, ümidimizi birlikte taze tutuyoruz, sabrımızı da birlikte 
zafere dönüştürmek için elimizden geleni yapıyoruz.

Sizlere evde kalın, sabredin, kurullara uyun derken nasıl zorluklarla 
karşı karşıya bulunduğunuzu elbette biliyoruz. Evinden çıkamayan, 
büyüklerinin elinden tutup parka gidemeyen yavrularımızın 
gözlerindeki üzüntü yüreğimizi burkuyor. Okulunu, arkadaşlarını, 
öğretmenlerini özleyen, teneffüslerde arkadaşlarıyla bahçede 
oynama hayali kuran evlatlarımızın ıstırabı bizim de ıstırabımızdır. 
Dostlarıyla, akrabalarıyla kucaklaşamayan, namazını camide 
cemaatle kılamayan, kahvehanede arkadaşlarıyla sohbet 
edemeyen vatandaşımızın sıkıntısı bizim de sıkıntımızdır. 
Hastalanana geçmişe, özellikle doğum yapana hayırlı olsuna, 
ölenin cenazesine ve taziyesine gidemeyen kardeşlerimizin 
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hüznü bizim de hüznümüzdür. Şu güzel bahar günlerinde sabah 
yürüyüşüne çıkamayan, parklarda, millet bahçelerinde hoşça 
vakit geçiremeyen emeklilerimizin burukluğu bizim de burukluğu-
muzdur. Okulundan, işinden, arkadaşlarından, spor salonlarından, 
arkadaşlarıyla buluşma mekânlarından uzak kalan gençlerimizin 
yaşadığı zorluğu çok iyi biliyoruz. Ailesinin geleceği için endişe 
duyan her vatandaşımızın sıkıntısı bizim de sıkıntımızdır. Inşallah 
az kaldı, atalarımızın dediği gibi, kara gün kararıp kalmaz. Bu kara 
günler sadece milletimizin değil bütün dünyanın kara günleridir. 
Sıradan gördüğümüz gündelik hayatımızın nasıl bir nimet olduğunu 
hep birlikte müşahede ediyoruz. Inşallah bugünler geçtikten sonra 
hayatımızı daha anlamlı, daha bereketli, daha verimli geçireceğiz.

Bu vesileyle, salgın hastalık veya diğer kronik rahatsızlıkları 
sebebiyle hayatını kaybeden tüm vatandaşlarıma Allah’tan rahmet, 
yakınlarına başsağlığı diliyorum. 

Hastanelerde tedavi gören, evlerinde karantinada olan 
vatandaşlarıma Rabbimden acil şifalar temenni ediyorum.

Sağlık personelimiz başta olmak üzere, güvenlik, gıda tedariki, 
ulaşım, iletişim, enerji gibi günlük hayatımızı kolaylaştıran alanlarda 

Kabine 
Toplantısı

Okulundan, işinden, arkadaşlarından, spor salonlarından, 
arkadaşlarıyla buluşma mekânlarından uzak kalan 
gençlerimizin yaşadığı zorluğu çok iyi biliyoruz. Ailesinin 
geleceği için endişe duyan her vatandaşımızın sıkıntısı 
bizim de sıkıntımızdır. 
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fedakârlıkla çalışan herkese şahsım, ailem, milletim adına 
şükranlarımı sunuyorum.

Fabrikalarda çarkları çevirmeye devam eden, ekilmedik tek karış 
toprak bırakmama azmiyle tarlasında alın teri döken, üretimin ve 
istihdamın sürmesi için çalışan herkese teşekkür ediyorum.

Rabbim yar ve yardımcımız olsun.

Sizleri bir kez daha sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.

Kalın sağlıcakla.

Kabine Toplantısı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI VE AK PARTİ GENEL BAŞKANI
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TÜRKİYE’NİN 
ULUSLARARASI
YARDIMLARI
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Türkiye'nin 
Uluslararası Yardımları 

KKTC

Türkiye koronavirüsle mücadelesini sadece ulusal sınırları 
içerisinde tutmamakta, küresel bir soruna dönüşen salgının 
yayılımını yavaşlatmak ve can kayıplarını engellemek için birçok 
devletin mücadelesine finansal ve tıbbi malzeme boyutları ile katkı 
sağlamaktadır. Türkiye’nin bu süreçte sağladığı desteklerden 
örnekler aşağıda sunulmaktadır.

KKTC’ye 20.000 adet tıbbi maske, 100 
adet kişisel koruyucu elbise, 3.000 
adet N95 maske, 100 adet koruyucu 
gözlük gönderilmiştir.

 KKTC’ye acil ihtiyaçları için ilk etapta 72 milyon liralık finansal 
kaynak gönderilirken, KKTC Sağlık Bakanlığı'na teslim edilmek 
üzere aşı, ilaç, tıbbi malzeme, koronavirüs ile mücadele ekipmanları 
ve tanı kiti içeren hibe anlaşması 11 Mart'ta imzalanmıştır. 
Malzemelerin ilk bölümü 13 Mart'ta teslim edilmiştir. 

 Türkiye Kızılay Derneğince KKTC’ye, 30.000 adet 3 katlı cerrahi 
maske, 30.000 adet pudrasız vinil eldiven, 3.000 adet N149 maske, 
300 adet koruyucu tulum, 300 adet Koruyucu Gözlük gönderileceği 
taahhüt edilmiştir.
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İRAN

Bin tanı kiti, 4 bin 715 tulum, 20 
bin önlük, 2.004 gözlük, 4 bin N95 
maske ve 78 bin üç katlı maske hibe 
edilmiştir.

 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında sağlık alanında hibe yapılmasına dair anlaşma 
doğrultusunda:

Türkiye'nin Uluslararası Yardımları
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Türkiye'nin 
Uluslararası Yardımları

 Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan arasında varılan anlaşma kapsamında Bulgaristan’a 
50 bin maske, 100 bin koruyucu giysi ve 100 bin koruyucu gözlük 
verilmiştir. Bulgaristan Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, 
koronavirüsün yayılmasını önleme malzemeleri konusunda ülkesine 
Türkiye’nin yardım ettiğini, Avrupa ülkelerinden şu ana kadar tek bir 
maske gelmediğini söylemiştir.

Bulgaristan’a 50 bin tıbbi maske, 100 
bin koruyucu giysi ve 100 bin koruyucu 
gözlük ulaştırıldı.

BULGARİSTAN
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 Türkiye virüs salgınının ilk günlerinden itibaren TİKA aracılığıyla 
Çin'e tıbbi malzeme desteğinde bulunarak, Türk Hava Kuvvetlerine 
ait Koca Yusuf kargo uçağıyla ilk etapta bin adet biyolojik tehlike 
tulumu, 93 bin 500 adet koruyucu filtreli maske ve bin adet tek 
kullanımlık koruyucu kıyafeti Çin’e ulaştırmıştır.

ÇİN

Türkiye'nin Uluslararası Yardımları
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Türkiye'nin 
Uluslararası Yardımları

 Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Çin'e yaklaşık 200 
bin koruyucu maske ve içinde koruyucu gözlük, dezenfektan, 
eldivenin bulunduğu çok sayıda tıbbi malzeme ulaştırılmıştır.

• 200 bin koruyucu maske
• Koruyucu gözlük 
• Dezenfektan,
• Eldiven

ÇİN
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 Türkiye tarafından Kerkük’e tıbbi malzeme yardımı gönderilmiştir. 
18 bin maske yardımı bölgeye ulaşmıştır.

IRAK

 Türk Kızılayı, koronavirüse karşı Erbil'e 30 bin maske ve 475 koli 
gıda yardımı yapmıştır.

Türkiye'nin Uluslararası Yardımları
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GÜNEY AMERİKA

Türkiye'nin 
Uluslararası Yardımları

Kolombiya’ya 26 bin adet koronavirüs 
tanı testi gönderilmiştir.

Kovid-19 salgını ile mücadeleye destek 
amacıyla Türkiye'nin gönderdiği tıbbi 
yardım, Balkan ülkeleri Sırbistan, Bosna 
Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve 
Kosova'ya ulaştı.

KOLOMBİYA

BALKANLAR

GÜRCİSTAN

Türkiye, Gürcistan'ın Kovid-19 
salgınıyla mücadelesinde tüm kurum 
ve kuruluşlarıyla etkin iş birliği 
yürütmektedir.
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Kırgız Cumhuriyeti’ne Kovid-19 salgınıyla 
mücadele için 20.000 adet tıbbi maske, 
200 adet Tanı Kiti, 100 adet koruyucu 
elbise, 100 adet gözlük, 100 adet N95 
maske ulaştırılmıştır.

Türkiye Kızılay Derneğince Bosna ve 
Hersek için yapılacağı taahhüt edilen 
yardımlar 50.000 adet 3 katlı cerrahi 
maske, 50.000 adet pudrasız vinil 
eldiven, 10.000 adet N149 maske, 500 
adet koruyucu tulum, 500 adet koruyucu 
gözlük, 5.000 adet pudrasız nitril eldiven 
olarak belirlenmiştir.

Azerbaycan’a 250 tanı kiti gönderilmiştir.

AZERBAYCAN

KIRGIZİSTAN

BOSNA-HERSEK

Türkiye'nin Uluslararası Yardımları
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Türkiye'nin 
Uluslararası Yardımları

Türkiye Kızılay Derneğince İtalya için 
yapılacağı taahhüt edilen yardımlar 
100.000 adet 3 katlı cerrahi maske, 
100.000 adet pudrasız vinil eldiven, 
20.000 adet N149 maske, 1.500 adet 
koruyucu tulum, 1.500 adet koruyucu 
gözlük olarak belirlenmiştir.

İTALYA
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Türkiye'nin 
Uluslararası Yardımları

 Millî Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesindeki askeri fabrikalarda, 
dikimevleri ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda, yerli ve 
milli imkânlarla üretilen, koruyucu önlem sağlayan maske, kıyafet 
ve anti bakteriyel sıvı gibi binlerce tıbbi yardım malzemesi İtalya 
ve ardından İspanya’ya ulaştırılmak üzere Etimesgut Askeri 
Havaalanı'ndan askeri kargo uçağıyla gönderildi.

İspanya’ya 
maske, kıyafet ve 
anti bakteriyel 
sıvı gibi binlerce 
tıbbi yardım 
malzemesi 
gönderildi.

İSPANYA
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 Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele 
amacıyla Libya'ya gönderdiği sağlık malzemeleri, Trablus 
Büyükelçisi Serhat Aksen tarafından, Birleşmiş Milletlerce (BM) 
tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sağlık Bakanı Yardımcısı 
Muhammed Heysem İsa'ya teslim edildi.

 Tıbbi maske, N95 maske ve tulumdan oluşan yardım malzemesi, 
Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan A400M tipi kargo uçağına 
yüklenerek İngiltere'ye ulaştı. 

 Türkiye coronavirüs 
salgını ile mücadele 
kapsamında İrlanda’ya 
yardım malzemeleri 
gönderdi. 

LİBYA

İNGİLTERE

İRLANDA

Türkiye'nin Uluslararası Yardımları
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TEDBİRLER AÇISINDAN 
ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMA
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Tedbirler Açısından
Uluslararası Karşılaştırma

TÜRKİYE 11 Mart 2020

ABD 20 Ocak 2020 

ALMANYA 27 Ocak 2020 

BELÇIKA 3 Şubat 2020 

BREZİLYA 25 Şubat 2020

ÇIN 31 Aralık 2019 

FRANSA 24 Ocak 2020 

GÜNEY KORE 20 Ocak 2020 

HOLLANDA 27 Şubat 2020

INGILTERE 31 Ocak 2020

SORU  Koronavirüs vakası hangi ülkede 
hangi tarihte görüldü? 

İlk Vaka

Türkiye koronavirüsle mücadele bağlamında en erken tedbir 
alan ülkelerden biridir. Türkiye diğer ülkelerin koronavirüs 
salgını ile olan mücadelelerini yakından takip etmiş ve 
ülkemizde daha koronavirüs vakası bile görülmeden gerekli 
tedbirler alınmaya başlamıştır. Ülkelerin koronavirüs 
çerçevesinde aldığı tedbirleri ve sürelerini detaylı bir şekilde 
gösteren aşağıdaki tablolar, bu gerçekliği açıkça ortaya 
koymaktadır. Türkiye aldığı tedbirlerde toplumsal yaşamın 
her alanını gözetmiş ve salgının yayılımını yavaşlatmak için 
en hızlı davranan ülkelerin başında gelmiştir. Diğer ülkelerde 
alınan tedbirlerin her biri ülkemizde uygulandığı gibi diğer 
ülkelerde hayata geçirilemeyen veya düşünülemeyen çeşitli 
tedbirler, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye’de 
uygulanmıştır.
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Tedbirler Açısından
Uluslararası Karşılaştırma

İRAN 19 Şubat 2020

ISPANYA 31 Ocak 2020

İSRAİL 21 Şubat 2020

ISVEÇ 31 Ocak 2020

İSVİÇRE 25 Şubat 2020

ITALYA 31 Ocak 2020 

KANADA 25 Ocak 2020 

PORTEKIZ 2 Mart 2020

RUSYA 31 Ocak 2020 

Tedbirler Açısından Uluslararası Karşılaştırma

İLK VAKA
31 ARALIK 2019
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TÜRKİYE 10 Ocak 2020 tarihinde “Koronavirüs Bilim Kurulu” oluşturulmuştur.

ABD Uzmanlar ve ilgili kurumların üst düzey yetkililerinin katılımıyla 29 Ocak 2020 
tarihinde “Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücü” ihdas edilmiştir. 

ALMANYA

27.02.2020 tarihinde Federal Içişleri ve Federal Sağlık Bakanlığı Federal Devletin 
pandemi planında öngörüldüğü üzere bir kriz masası kurmuşlardır. Berlin’deki 
Robert Koch Enstitüsü ve Charite Hastanesi Viroloji Bölümü uzmanlarından da 
bilimsel görüş alınmaktadır.

BELÇİKA “Koronavirüs Bilim Komitesi” 2020 yılı Ocak ayından bu yana görev yapmaktadır.

BREZİLYA Herhangi bir kurul/konsey oluşturulmamıştır. 

ÇİN “Yeni Tür Koronavirüs Salgınıyla Mücadele Merkezi Öncü Grubu” 25 Ocak 2020 
tarihinde kurulmuştur. 

FRANSA Mücadele sürecinde uzmanlardan oluşan bir kurul oluşturulmuştur. 

GÜNEY KORE

Başbakan Chung Sye-kyun başkanlığında, aralarında Sağlık Bakanlığı, KCDC 
(Korea Centers for Disease Control and Prevention) ve Dışişleri Bakanlığının da 
bulunduğu ilgili kurum yetkililerinden oluşan bir kontrol merkezi (Central Disaster 
and Safety Countermeasures Headquarters) oluşturulmuştur.

HOLLANDA

Hollanda’da salgın durumlarında eşgüdüm Ulusal Halk ve Çevre Sağlığı Enstitüsü 
(RIVM) tarafından sağlanmaktadır. Bu kapsamda RIVM, salgına konu hastalık 
hakkında farklı alanlardaki uzmanlardan oluşan “Salgın Yönetimi Takımı”nı (SYT/
Outbreak Management Team), mevcut bilgiler ve bilimsel verileri değerlendirmek 
üzere bir araya getirmektedir.

Tedbirler Açısından
Uluslararası Karşılaştırma

Bilim
Kurulları

SORU Ülkede koronavirüs ile mücadele süreci yönetilirken bir 
bilim kurulu/danışma konseyi vb. bir yapı oluşturuldu mu?
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İNGİLTERE
Çalışmalar 1972 yılında ihdas edilmiş olan “Toplumsal Acil Durum Komitesi” 
(COBR) çatısı altında yürütülmektedir. Bilim Danışma Grubu (SAGE) bu Komiteye 
bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

İRAN Mücadele sürecinde bir kurul oluşturulmuştur.

İSPANYA “Koranavirüs Teknik Idare Kurulu” ve “Koronavirüs Değerlendirme ve Izleme 
Komitesi” bulunmaktadır. 

İSRAİL
Doktorlar ve çeşitli uzmanlardan oluşan bir kurul kurulmamıştır. Süreç 
Başbakan’ın öncülüğünde hükümet, Sağlık Bakanlığı ve diğer mevcut kurumlar 
tarafından yürütülmektedir.

İSVEÇ Halk Sağlığı Idaresi, aralarında devlet epidemiologlarının da bulunduğu bir uzman 
grubu, tavsiye ve yönlendirmelerde bulunmaktadır.

İSVİÇRE “Isviçre Ulusal Kovid-19 Bilim Görev Gücü” 31 Mart 2020 tarihinde teşkil edilmiştir.

İTALYA Başbakan’ın da dönem dönem toplantılarına katıldığı, uzmanlardan müteşekkil 
“Bilimsel Teknik Komite” oluşturulmuştur.

KANADA
Acil Durum Müdahale Grubunun ilk toplantısı Başbakan Trudeau’nun katılımıyla 
27 Ocak’ta gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 4 Mart’ta Kovid-19 ile mücadele için kabine 
grubu oluşturulmuştur.

PORTEKİZ Uzmanlar ve Sağlık Kuruluyla çalışan kişilerden oluşan bir görev gücü 
oluşturulmuştur.

RUSYA
27 Ocak 2020 tarihinde “Koronavirüs Önleme Merkezi” oluşturulmuştur. 14 
Mart 2020 tarihinde ise, Başbakan başkanlığındaki “Koronavirüsle Mücadele 
Koordinasyon Konseyi” ihdas edilmiştir.

Bilim
Kurulları

Tedbirler Açısından Uluslararası Karşılaştırma
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TÜRKİYE

22 Mart 2020 tarihinde, ilk vakadan 11 gün sonra, 65 yaş ve üstü ile kronik 
rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma sınırlandırması getirildi. 3 Nisan 2020 tarihinde 
sokağa çıkma yasağı 20 yaş altındaki vatandaşları da kapsamıştır. 
10 Nisan 2020 tarihinde ise, 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde tüm vatandaşlar 
için 2 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir.  

ABD

ABD’de kısmi dışarı çıkma kısıtlamaları eyaletler düzeyinde alınmaktadır. 
Ilk kısıtlama kararı 19 Mart 2020 tarihinde Kaliforniya eyaletinde alınmıştır. 
Halihazırda Vaşington D.C. ve 43 eyalette evlerde kalınmasına yönelik tedbirler 
alınmaktadır.

ALMANYA
Dışarı çıkma kısıtlaması ilk kez Bavyera Eyaleti’nde ilk vakadan 53 gün sonra 
(21.03.2020) uygulamaya girmiş olup Almanya genelinde kısmi dışarı çıkma 
yasağı ilk vakadan 55 gün sonra (23.03.2020) getirilmiştir.

BELÇİKA 44 gün sonra 18 Mart Çarşamba günü saat 12.00’dan geçerli olmak üzere kısmi 
sokağa çıkma kısıtı getirilmiştir. 19 Nisan tarihine kadar uzatılmıştır.

BREZİLYA Sokağa çıkma yasağı getirilmemiştir.

ÇİN
Salgının ortaya çıktığı Hubei eyaleti ve başkenti Wuhan’da 23 Ocak 2020 tarihinde 
karantina uygulaması başlatılmıştır. ÇHC’nin geri kalanında resmi bir karantina 
uygulaması görülmemekle birlikte, halkın evlerinde kalması teşvik edilmiştir.

FRANSA Ilk vakadan 53 gün sonra kısıtlama/yasak getirilmiştir.

GÜNEY KORE Dışarı çıkma kısıtlaması veya sokağa çıkma yasağı getirilmemiştir.

Tedbirler Açısından
Uluslararası Karşılaştırma

Sokağa Çıkma
Yasağı

SORU Ülkede ilk vakadan kaç gün sonra kısmi dışarı çıkma 
kısıtlaması veya sokağa çıkma yasağı getirildi?
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HOLLANDA Hollanda’da sokağa çıkma yasağı getirilmemiştir. 

İNGİLTERE 23 Mart 2020 tarihinde halka zorunlu olmadıkça, gıda alışverişi, sağlık hizmetleri 
ve günlük kısa süreli egzersiz haricinde sokağa çıkma kısıtlaması getirilmiştir. 

İRAN Iran'da kısmi dışarı çıkma kısıtlaması veya sokağa çıkma yasağı getirilmemiştir.

İSPANYA 43 gün sonra sokağa çıkma kısıtlaması/yasağı getirilmiştir. 

İSRAİL Ilk vakadan 25 gün sonra, 17 Mart 2020 tarihinde kısmi dışarı çıkma yasağı 
getirilmiştir.

İSVEÇ Kısmi dışarı çıkma kısıtlaması veya sokağa çıkma yasağı getirilmemiştir. 

İSVİÇRE Isviçre’de kısmi veya topyekün sokağa çıkma yasağı getirilmemiştir.

İTALYA Ilk vakadan 19 gün sonra ülke genelinde sokağa çıkma yasağı getirilmiştir.

KANADA Federal makamlar tarafından sokağa çıkma yasağı getirilmemiştir. 

PORTEKİZ 16 gün sonra, 18 Mart’ta ilan edilen OHAL ile birlikte zorunlu haller dışında 
sokağa çıkılmaması tavsiye edilmiştir.

RUSYA Çalışma zorunluluğu bulunmayan için 57 gün sonra (28 Mart 2020 itibariyle), 65 
yaş üstü kişiler için ise 52 gün sonra (23 Mart itibariyle) yasak getirilmiştir. 

Tedbirler Açısından Uluslararası KarşılaştırmaSokağa Çıkma
Yasağı
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TÜRKİYE 12 Mart 2020 tarihinde ilk vakadan sadece 1 gün sonra okullara ara verilmesi 
kararlaştırılmıştır. 

ABD
Okulların tatil edilmesi kararı eyalet valileri tarafından alınmaktadır. Ilk karar 12 
Mart 2020 tarihinde Ohio’da alınmıştır. 15 eyalette okulların eğitim yılı sonuna dek 
tatil edilmesi kararlaştırılmıştır.

ALMANYA

Bütün okullar ve çocuk yuvalarının kapatılmasına ilk vakadan 19 gün sonra, 
16.03.2020 tarihinde Saarland ve Bavyera Eyaleti’nde karar verilmiştir. Almanya 
genelinde okullar ve çocuk yuvaları ilk vakadan 55 gün sonra 23.03.2020 
tarihinde kapatılmıştır.

BELÇİKA Okullarda eğitime ara verilmesi tedbirini de içeren kararlar 40 gün sonra 14 Mart 
2020 tarihinden geçerli olmak üzere kabul edilmiştir.

BREZİLYA Başkent Brezilya için 15 gün sonra bu karar alınmıştır. Diğer eyaletler daha geç 
tarihlerde ilan etmiştir.

ÇİN

21 Ocak 2020 tarihinde olağan tatilin uzatılması şeklinde eğitimin başlaması 
ertelenmiş; 29 Ocak 2020 tarihinde Çin Eğitim Bakanlığı, üniversiteler de dahil 
olmak üzere ülke genelindeki bütün okulların ikinci bir emre kadar kapalı 
tutulacağını açıklamıştır.

FRANSA 52 gün sonra okullar tatil edilmiştir.

GÜNEY KORE 2 Mart tarihinde açılması gereken okulların açılışının ertelendiği, 23 Şubat 2020 
tarihinde ilk vakadan 34 gün sonra açıklanmıştır.

HOLLANDA Tüm okullar, kreşler ve çocuk bakım hizmetleri, ilk vakanın görülmesinden 
17 gün sonra (16 Mart 2020 itibarıyla) tatil edilmiştir.

Tedbirler Açısından
Uluslararası Karşılaştırma

Okulların Tatil
Edilmesi

SORU Ülkede ilk koronavirüs vakasından kaç gün sonra okullar 
tatil edildi?
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İNGİLTERE 50 gün sonra, 20 Mart 2020 tarihinde okullar tatil edilmiştir.

İRAN Okullar ilk vakanın tespit edilmesinden 6 gün sonra tatil edilmiştir.

İSPANYA Bazı Özerk Bölgeler okulları 38 gün sonra tatil etmişlerdir. 43 gün sonra ülke 
genelinde okullar tatil edilmiştir.

İSRAİL 13 Mart 2020 tarihinde ilk vakadan 21 gün sonra okullar tatil edilmiştir.

İSVEÇ

Okul öncesi ve ilköğretim okulları genel olarak açık durumdadır. Ilköğretim 
okullarının tatil edilme yetkisi, 30 gün sonra 1 Mart 2020 tarihinde müdürlere/
belediyelere bırakılmıştır. Liseler, meslek liseleri, yüksekokullar ve üniversitelerde 
46 gün sonra kapatılarak, uzaktan eğitime geçilmiştir.

İSVİÇRE 17 gün sonra, 13 Mart 2020 tarihinde okullar tatil edilmiştir.

İTALYA 13 gün sonra, ülke genelinde okullar tatil edilmiştir.

KANADA Okulların tatil edilmesi kararı eyaletler tarafından alınmaktadır. Eyaletler farklı 
tarihlerde okulları tatil etmişlerdir.

PORTEKİZ 16 gün sonra, 18 Mart 2020 tarihinde ilan edilen OHAL ile okullar tatil edilmiştir.

RUSYA 52 gün sonra, 23 Mart 2020 itibariyle okullar tatil edilmiştir.

Tedbirler Açısından Uluslararası KarşılaştırmaOkulların Tatil
Edilmesi
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TÜRKİYE
12 Mart 2020 tarihinde ilk vakadan sadece 1 gün sonra uzaktan 
eğitime geçilmesi kararlaştırılmış ve 23 Mart 2020 tarihinde uygulamaya 
geçilmiştir.

ABD Okullar uzaktan eğitime geçmiştir.

ALMANYA
Yeknesak bir uzaktan eğitim düzeni kurulmamıştır. Öğretmenler 
internet üzerinden öğrencilerine ödevler vermek suretiyle derse devam 
etmektedirler.

BELÇİKA
Ilkokul ve liseler için Belçika'da uzaktan eğitim ile ilgili bir alt yapı mevcut 
değildir. Üniversiteler ise 16 Mart 2020 tarihi itibariyle uzaktan eğitime 
geçmişlerdir.

BREZİLYA Belirli bir düzeyde uzaktan eğitime geçilmiştir.

ÇİN Uzaktan eğitime geçilmiştir.

FRANSA Uzaktan eğitime geçilmiştir.

GÜNEY KORE Uzaktan eğitime geçilmiştir.

HOLLANDA Derslere “on-line” olarak devam edilmektedir. 

İNGİLTERE Ilk ve orta öğrenim için uzaktan eğitime geçilmemiştir. Bağımsız olan 
üniversitelerin önemli bir bölümünde uzaktan eğitim verilmektedir.

İRAN Uzaktan eğitime geçilmiştir.

İSPANYA Uzaktan eğitime geçilmiştir.

Tedbirler Açısından
Uluslararası Karşılaştırma

Uzaktan
Eğitim

SORU Ülkede okullar uzaktan eğitime geçti mi?
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İSRAİL Uzaktan eğitime geçilmiştir.

İSVEÇ Okul öncesi ve ilköğretim okulları açık durumdadır. Liseler, yüksekokullar 
ve üniversiteler 46 gün sonra uzaktan eğitime geçmiştir.

İSVİÇRE

13 Mart 2020 tarihinde ülke çapında eğitime ara verilmiştir. Isviçre’yi 
oluşturan 26 kanton, okulların kapalı olduğu dönemde eğitimde farklı 
uygulamalara gitmiş durumdadır. Ülke çapında genel olarak geçerli olan 
yeknesak bir uygulama bulunmamaktadır.

İTALYA Uzaktan eğitime geçilmiştir.

KANADA Ontario eyaletinde 13 Mart 2020 tarihinde 48 gün sonra uzaktan eğitime 
geçilmiştir.

PORTEKİZ Tüm okullar uzaktan eğitime geçmiştir.

RUSYA
45 gün sonra (16 Mart 2020 itibariyle) her birimin kendi inisiyatifiyle 
uzaktan eğitime geçmesine izin verilmiştir. 67 gün sonra (7 Nisan 2020 
itibariyle) uzaktan çevirim içi eğitim platformu faaliyete geçmiştir.

Tedbirler Açısından Uluslararası KarşılaştırmaUzaktan
Eğitim
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TÜRKİYE 15 Mart 2020 tarihinde ilk vakadan 4 gün sonra kütüphanelerin kapatılması 
kararı alınmıştır.

ABD Kütüphaneler, bulundukları eyaletlerde alınan evlerde kalınmasına yönelik kararlar 
doğrultusunda kapatılmaktadır. Genel bir uygulama bulunmamaktadır.

ALMANYA 55 gün sonra kütüphaneler kapatıldı (23 Mart 2020).

BELÇİKA 40 gün sonra kütüphaneler kapatıldı (14 Mart 2020).

BREZİLYA Başkent Brazilya için 15 gün sonra kütüphaneler kapatıldı. Diğer eyaletler daha 
geç tarihlerde kütüphanelerin kapatılmasını ilan etmiştir.

ÇİN

25 Ocak 2020 tarihinde ÇHC Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından ülke genelinde 
kamu alanlarının ve toplu ulaşımın kullanımına ilişkin kurallar ve kısıtlamalar 
getirilmiştir. Bahse konu alanlar salgının yayılmasına paralel olarak tedricen 
genişleyen önlemlere tabi kılınmıştır.

FRANSA 50 gün sonra kütüphaneler kapatılmıştır.

GÜNEY KORE Halk kütüphanelerinin geçici olarak kapatılması, ilk vakadan 36 gün sonra 25 
Şubat 2020 tarihinde açıklanmıştır.

HOLLANDA Ilk vakanın görülmesinden 13 gün sonra (12 Mart 2020 itibariyle) açıklanan 
tedbirler çerçevesinde kütüphaneler kapatılmıştır.

İNGİLTERE 53 gün sonra 23 Mart 2020 tarihinde kütüphaneler kapatılmıştır.

İRAN Kütüphaneler ilk vakanın tespit edilmesinden 4 gün sonra kapatılmıştır.

İSPANYA 43 gün sonra kütüphaneler kapatılmıştır.

Tedbirler Açısından
Uluslararası Karşılaştırma

Kütüphane
Kullanımı

SORU Ülkede ilk vakadan kaç gün sonra her türlü kütüphanenin 
kullanımı yasaklandı?
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İSRAİL 25 gün sonra 17 Mart 2020 kütüphaneler kapatılmıştır.

İSVEÇ Kütüphaneler kapatılmamıştır.

İSVİÇRE 20 gün sonra 16 Mart 2020 tarihinde kütüphaneler kapatılmıştır.

İTALYA 17 gün sonra ülke genelinde kütüphaneler kapatılmıştır. 

KANADA Kanada Kütaphane ve Arşivler Idaresi’ne bağlı tüm merkezler 16 Mart 2020 
itibariyle 51 gün sonra kapatılmıştır.

PORTEKİZ Kütüphaneler 16 gün sonra 18 Mart 2020 tarihinde ilan edilen OHAL ile 
kapatılmıştır.

RUSYA 47 gün sonra 18 Mart 2020 itibariyle kütüphaneler kapatılmıştır.

Tedbirler Açısından Uluslararası KarşılaştırmaKütüphane
Kullanımı
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TÜRKİYE

Türkiye’de ilk vaka 11 Mart’ta tespit edilmesine rağmen, bu tarihten çok daha 
önce (29 Şubat 2020) Çin, Iran, Italya gibi ülkelere uçuşlar durdurulmuştur. 
12 ve 13 Mart’ta uçuş yasağının kapsamı genişletildi. 21 Mart’ta uçuş yasağı 
koyulan ülke sayısı 68’e ulaştı.

ABD

Ilk vakadan (Wuhan'a seyahat ettiği anlaşılmıştır) 4 gün sonra, 2 Şubat 2020 
tarihinde ÇHC'ye yönelik seyahat kısıtlaması getirilmiştir. Söz konusu seyahat 
kısıtlaması bilahare Iran, Schengen Bölgesi, Birleşik Krallık ve Irlanda’yı da 
kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

ALMANYA

Yurtdışına uçuş sınırlandırması / yasağı kararı verilmemiştir. Ancak pandeminin 
diğer ülkelerdeki etkileri nedeniyle uçuşların askıya alındığı ülkeler bulunmaktadır. 
Bu çerçevede ilk vakadan 48 gün sonra (16.03.2020) Iran ve Çin’den Almanya’ya 
uçuşlar yasaklanmıştır.

BELÇİKA 44 gün sonra 18 Mart 2020 tarihi saat 12.00’dan geçerli olmak üzere yurtdışına 
zaruri olmayan tüm seyahatler yasaklanmıştır.

BREZİLYA 27 gün sonra bazı ülkelerden yabancıların ülkeye girişi yasaklanmıştır.

ÇİN

23 Ocak 2020 tarihinde Wuhan’da başlatılan karantinanın uluslararası uçuşları da 
kapsamasıyla ilk kısıtlama kabul edilmiştir. 29 Mart 2020 itibariyle, Çin ile diğer 
ülkeler arasındaki tüm uluslararası seferler, her havayolu firması bakımından 
haftada bir seferle sınırlandırılmıştır.

FRANSA 53 gün sonra AB ve Schengen sınırları kapatılmıştır.

GÜNEY KORE Ilk vakadan 4 gün sonra 24 Ocak itibariyle Çin›e olan uçuşlar geçici olarak 
durdurulmuştur. 

HOLLANDA Ilk vakanın görülmesinden 13 gün sonra (12 Mart 2020 itibariyle) başta sağlık 
olmak üzere hayati mesleklerde çalışanlardan yurtdışına çıkmamaları istenmiştir.

İNGİLTERE Birleşik Krallık’ta herhangi bir uçuş sınırlandırması/yasağı getirilmemiştir.

Tedbirler Açısından
Uluslararası Karşılaştırma

Yurtdışı Uçuş
Yasağı

SORU Ülkede ilk vakadan kaç gün sonra yurtdışına uçuş 
sınırlandırması / yasağı kararı verildi?
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İRAN Iran'da yurtdışına uçuş sınırlandırması veya yasağı koyulmamıştır.

İSPANYA Çin’e uçuşlar Şubat ayı başında durdurulmuştur. Ardından, ilk vakadan 39 gün 
sonra Italya’ya uçuş yasağı getirilmiştir.

İSRAİL Kamu çalışanları veya ordu mensupları dışında Israil vatandaşları için yurtdışına 
çıkış konusunda kısıtlama veya yasak getirilmemiştir.

İSVEÇ

Ilk vakanın çıktığı gün (31 Ocak), ÇHC'ye tüm uçuşlar durdurulmuştur. 2 Mart 
2020’de (ilk vakadan 31 gün sonra) Iran’la olan uçuşlar durdurulmuştur. 
Ayrıca, 17 Mart 2020’de (46 gün sonra) AB düzeyinde alınan uçuş kısıtlaması 
bulunmaktadır.

İSVİÇRE

Ilk sınırlama 23 gün sonra 19 Mart 2020 tarihinde ve Italya, Fransa, Almanya, 
Avusturya, Ispanya, AB/EFTA üyesi olmayan ülkeler bakımından getirilmiştir. 
Genel yasaklama ise, 30 gün sonra 26 Mart 2020 tarihinde ve Schengen 
ülkelerini de kapsayacak şekilde getirilmiştir.

İTALYA
Ilk vakanın görüldüğü 31 Ocak 2020 tarihinde ÇHC'ye ve ÇHC'den tüm uçuşlar 
durdurulmuştur. Takip eden dönemde Italya'nın salgın merkezlerinden biri haline 
gelmesi üzerine diğer ülkeler Italya'ya uçuşlarını sonlandırmıştır.

KANADA 13 Mart 2020’de (48. gün) zorunlu olmadıkça uluslararası seyahat yapılmaması 
tavsiye edilmiş ve yurt dışındaki Kanadalılara ülkeye dönme çağrısı yapılmıştır.

PORTEKİZ

18 Mart 2020’de OHAL ilanı ile birlikte, AB Konseyi'nce alınan karar çerçevesinde, 
30 gün süreyle AB dışı ülkelerle uçuşlar durdurulmuş, bunun istisnasının 
Portekiz vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı Venezuela, ABD, Kanada, Güney 
Afrika ve Portekizce Konuşulan Ülkeler Topluluğu (CPLP) üyesi ülkeler olacağı 
duyurulmuştur.

RUSYA 1 gün sonra Çin uçuşları sınırlandırılmıştır. 56 gün sonra 27 Mart 2020 tarihi 
itibariyle yurtdışına tüm uçuşlar askıya alınmıştır.

Tedbirler Açısından Uluslararası KarşılaştırmaYurtdışı Uçuş
Yasağı
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TÜRKİYE 28 Mart 2020 tarihinde ilk vakadan sadece 17 gün sonra şehirlerarası otobüs 
seferlerine sınırlandırma getirilmiştir.

ABD Ülke içi seyahat yasağı bulunmamaktadır.

ALMANYA

Şehirlerarası genel bir seyahat (ülke içi dolaşım) yasağı / kısıtlaması 
getirilmemiştir. Eyaletler bazında uygulamalarda çeşitli farklılıklara 
rastlanabilmektedir. Örneğin Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti’nde, söz konusu 
eyalette ikamet etmeyenlerin araçlarıyla eyalete girişine müsaade edilmemektedir.

BELÇİKA 44 gün sonra 18 Mart 2020 tarihinde ülke içi dolaşıma kısıtlama getirilmiştir. 

BREZİLYA Rio de Janeiro eyaletinde şehirler arası otobüs dolaşımı 21 gün sonra 
yasaklanmıştır.

ÇİN

23 Ocak 2020 tarihinde Wuhan’ın karantinaya alınmasıyla kısıtlamalar başlamış, 
kısa süre sonra tedricen mücavir şehirler de karantiya alınmaya başlanmış ve 
çok geçmeden Hubei Eyaleti’nin tamamı karantina uygulamasına dahil edilmiştir. 
Salgının yayılma sürecinde, ülke içinde özellikle eyaletler arası otobüs ile tren 
seferleri büyük ölçüde durdurulmuştur.

FRANSA 53 gün sonra ülke içi dolaşıma dair bir kısıtlama/yasak getirilmiştir. 

GÜNEY KORE Şehirlerarası seyahat yasağı/kısıtlaması getirilmemiştir.

HOLLANDA Ülke içi dolaşıma dair bir yasak getirilmemiştir.

İNGİLTERE Şehirlerarası seyahate herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. 

İRAN Vilayetler arası seyahat ilk vakanın tespit edilmesinden 35 gün sonra 
yasaklanmıştır.

Tedbirler Açısından
Uluslararası Karşılaştırma

Şehirlerarası
Seyahat Yasağı

SORU İlk vakadan kaç gün sonra şehirlerarası seyahat (ülke içi 
dolaşım) yasağı/kısıtlaması uygulandı?
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İSPANYA 43 gün sonra ülke içi dolaşıma dair kısıtlama getirilmiştir. 

İSRAİL
Şehirler arası seyahat yasağı, sadece Hamursuz Bayramı sebebiyle 7 Nisan günü 
saat 19:00 ile 10 Nisan günü saat 06:00 arasında geçici olarak uygulanmıştır. Bu 
tarihlerin haricinde uygulanmamıştır.

İSVEÇ Şehirlerarası seyahate (ülke içi dolaşım) dair bir yasak/kısıtlama getirilmemiştir.

İSVİÇRE Isviçre’de ülke çapında geçerli bir şehirlerarası seyahat yasağı/kısıtlaması 
getirilmemiştir.

İTALYA 19 gün sonra ülke genelinde şehirlerarası seyahat yasağı getirilmiştir.

KANADA Otobüs seyahatlerine yönelik kısıtlamalar ve eyalet içi ulaşıma yönelik
tedbirler bölgesel ihtiyaca göre yerel otoriteler tarafından alınmaktadır.

PORTEKİZ 16 gün sonra 18 Mart 2020 tarihinde OHAL ilanı ile birlikte dolaşım kısıtlaması 
getirilmiştir. 

RUSYA Ülke genelinde şehirlerarası seyahate dair bir yasak getirilmemiştir.

Tedbirler Açısından Uluslararası KarşılaştırmaŞehirlerarası
Seyahat Yasağı
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TÜRKİYE 24 Mart 2020 tarihinde ilk vakadan 13 gün sonra toplu taşıma araçlarının 
kullanımına dair düzenlemeler getirilmiştir.

ABD Toplu taşıma araçlarının kullanımına yönelik bir genel bir düzenleme 
getirilmemiştir.

ALMANYA 55 gün sonra 23.03.2020 tarihinde toplu taşıma araçlarında seyrek oturma 
düzeni getirilmiştir.

BELÇİKA 44 gün sonra

BREZİLYA
21 gün sonra toplu taşımaya dair düzenlemeye gidilmiştir. Rio de Janeiro eyaleti 
için kapasite % 50 düşürülmüştür. Diğer eyaletler daha geç tarihlerde bu tarz 
düzenlemeler ilan etmiştir.

ÇİN

25 Ocak 2020 tarihinde ÇHC Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından ülke genelinde 
kamu alanlarının ve toplu ulaşımın kullanımına ilişkin kurallar ve kısıtlamalar 
getirilmiştir. Yolcu sayısı kısıtlamaları, maske zorunluluğu ve son dönemde yeşil 
karekod uygulaması gibi ek önlemler tedricen getirilmiştir.

FRANSA Toplu taşıma araçlarının kullanımına yönelik bir düzenleme getirilmemiştir.

GÜNEY KORE Şubat ayı sonundan bu yana toplu taşımada seyrek oturma düzenine dikkat 
edilmektedir. 

HOLLANDA
Ilk vakanın görülmesinden 24 gün sonra, 23 Mart 2020 itibariyle toplu ulaşım 
araçlarını kullanan kişi sayılarına sınırlama getirilmesine ve 1,5 metre kuralına 
uyulmasına karar verilmiştir.

İNGİLTERE Toplu taşıma araçlarının kullanımına yönelik bir düzenleme getirilmemiştir.

İRAN Vilayetler arası seyahat ilk vakanın tespit edilmesinden 35 gün sonra 
yasaklanmıştır.

Tedbirler Açısından
Uluslararası Karşılaştırma

Toplu Taşıma
Yasağı

SORU İlk vakadan kaç gün sonra toplu taşıma araçlarının kullanımına yönelik 
düzenlemeler (seyrek oturma düzeni/maske kullanımı) getirildi?
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İSPANYA

Metro kullanımında dağınık şekilde bekleme ve oturum düzeni izlenmesine 
yönelik anonslar yapılmaktadır. Şehiriçi toplu taşımada otobüslerin azami üçte 
bir oranında dolu olması şartı getirilmiştir. Toplu taşımanın resmi tatil günlerinde 
uygulanan sınırlı sayıya indirilmesi kararı alınmıştır.

İSRAİL Ilk vakadan 17 gün sonra, 9 Mart 2020 tarihinde toplu taşıma araçlarının 
kullanımına yönelik düzenlemeye gidilmiştir.  

İSVEÇ
17 Mart 2020 tarihinde, ilk vakadan 46 gün sonra, toplu taşıma otobüslerine ön 
kapıdan binilmemesi kararı alınmış ve binildikten sonra bilet basılmaması için 
şoför koltuğu ile yolcular arasına şerit koyulmuştur.

İSVİÇRE Isviçre’de ülke çapında geçerli olacak şekilde toplu taşıma araçlarında seyrek 
oturma düzeni ve benzeri uygulamalara gidilmemiştir.

İTALYA

29 gün sonra toplu taşıma vasıtalarını kullananların ve sürücünün aralarında 
bir metrelik güvenlikli mesafe bulundurmaları, bu mümkün olmadığı takdirde, 
koruyucu maske takmaları, toplu taşıma araçlarının dezenfektasyonu ve yolcuların 
kullanımına sunulacak el dezenfektanı bulundurulması zorunluluğu getirilmiştir.

KANADA Ontario eyaletinde 13 Mart 2020’de, 48 gün sonra, kısıtlamalara gidilmiştir.

PORTEKİZ

Ilk vakanın tespitiyle aynı gün, 2 Mart 2020’de toplu taşıma vasıtalarına yönelik 
özel temizlik kuralları getirilmiştir. Diğer düzenlemeler (aralıklı oturma, hava 
sirkülasyonu sağlanması vb.) 22 Mart tarihinde getirilmiştir. 7 Nisan 2020’de 
şoförle yolcuların arasına paravan yerleştirilmesi kararı alınmıştır.

RUSYA 26 gün sonra, 26 Şubat 2020 itibariyle bu yönde bir kararlar alınmıştır.

Tedbirler Açısından Uluslararası KarşılaştırmaToplu Taşıma
Yasağı
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TÜRKİYE 12 Mart 2020 tarihinde ilk vakadan sadece 1 gün sonra kamu personeline 
yurtdışına çıkış kısıtlaması getirilmiştir.

ABD Mücbir olmayan yurtdışı seyahatleri 12 Mart 2020 tarihi itibariyle durdurulmuştur.

ALMANYA Münhasıran kamu personeline yönelik yurtdışına çıkış kısıtlaması/yasağı 
uygulamasına gidilmemiştir.

BELÇİKA 44 gün sonra, 18 Mart 2020’de böyle bir uygulama getirilmiştir.

BREZİLYA 21 gün sonra böyle bir uygulama getirilmiştir.

ÇİN

29 Ocak 2020 tarihinde Çin Ulusal Göç Idaresi,
koronavirüs ile mücadele kapsamında, vatandaşlarına yurtdışına seyahat 
gerçekleştirmekten imtina etmelerini tavsiye ettiğini duyurmuştur. Kamu personeli 
de bu kısıtlamalara tabi kılınmıştır.

FRANSA Kamu personeline yurtdışına çıkış kısıtlaması/yasağı getirildiğine yönelik bir bilgi 
bulunmamaktadır.

GÜNEY KORE Kamu personeline yurtdışına çıkış kısıtlaması/yasağı getirildiğine yönelik bir bilgi 
bulunmamaktadır.

HOLLANDA Münhasıran kamu personeline yönelik yurtdışına çıkış kısıtlaması/yasağı 
uygulamasına gidilmemiştir.

İNGİLTERE Münhasıran kamu personeline yönelik yurtdışına çıkış kısıtlaması/yasağı 
uygulamasına gidilmemiştir.

İRAN Ilk vakanın tespit edilmesinden 14 gün sonra kamu personeline yurt dışına çıkış 
kısıtlaması getirilmiştir.

Tedbirler Açısından
Uluslararası Karşılaştırma

Kamu Personeline
Yurtdışı Yasağı

SORU İlk vakadan kaç gün sonra kamu personeline yurt dışına 
çıkış kısıtlaması/yasağı getirilmiştir?

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSLE ETKİN MÜCADELE248



İSPANYA Münhasıran kamu personeline yönelik yurtdışına çıkış kısıtlaması/yasağı 
uygulamasına gidilmemiştir. 

İSRAİL Tüm kamu çalışanları ve ordu mensuplarına 4 Mart 2020 tarihinde (ilk vakadan 
12 gün sonra) yurtdışına çıkış yasağı getirilmiştir.

İSVEÇ Kamu personeline yönelik yurtdışına çıkış kısıtlaması/yasağı uygulamasına 
gidilmemiştir.

İSVİÇRE Münhasıran kamu personeline yönelik yurtdışına çıkış kısıtlaması/yasağı 
uygulamasına gidilmemiştir.

İTALYA
Kamu personeline yönelik yurtdışına çıkış kısıtlaması/yasağı uygulamasına 
gidilmemiştir. Bununla birlikte çok sayıda ülke Italya’ya uçuşları durdurduğu 
cihetle bu imkân sınırlıdır.

KANADA
Genel Kurmay Başkanlığı 13 Mart 2020 tarihinde (48. gün) tüm askeri personelin 
yurtdışına çıkışlarının yasaklandığını duyurmuştur. Diğer federal kamu personeli 
için genel seyahat uyarısı haricinde özel bir kısıtlamaya gidilmemiştir.

PORTEKİZ 16 gün sonra, 18 Mart 2020 tarihinde OHAL’in ilanıyla birlikte uluslararası 
seyahatlerin ancak zorunlu hallerde gerçekleşeceği karara bağlanmıştır.

RUSYA 40 gün sonra, 11 Mart 2020 itibariyle, böyle bir kısıtlama/yasak getirilmiştir.

Tedbirler Açısından Uluslararası KarşılaştırmaKamu Personeline
Yurtdışı Yasağı
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TÜRKİYE 30 Mart 2020 tarihinde ilk vakadan 19 gün sonra taksilere yönelik karar 
alınmıştır.

ABD Taksilere yönelik özel bir düzenleme yapılmamıştır.

ALMANYA Taksilere yönelik özel bir düzenleme yapılmamıştır.

BELÇİKA 44 gün gün sonra 

BREZİLYA Taksilere yönelik özel bir düzenleme yapılmamıştır.

ÇİN

25 Ocak 2020 tarihinde ÇHC Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından ülke genelinde 
kamu alanlarının ve toplu ulaşımın kullanımına ilişkin kurallar ve kısıtlamalar 
getirilmiştir. Taksiler için özel önlemler (yolcu ve şoför arasında şeffaf
branda bulunması gibi) tedricen getirilmiştir.

FRANSA Taksilere yönelik özel bir düzenleme yapılmamıştır.

GÜNEY KORE Taksicilere yönelik özel bir düzenleme getirilmemiştir.

HOLLANDA Ilk vakadan 40 gün sonra, 8 Nisan 2020 tarihinde taksicilerin de desteklenmesi 
kararı alınmıştır.

İNGİLTERE Taksilere yönelik özel bir düzenleme yapılmamıştır.

İRAN

Ilk vakanın tespit edilmesinden 4 gün sonra taksilere yönelik dezenfektasyon 
işlemi ve nakit para alınmaması uygulamalarına başvurulmuştur. Öte yandan, ilk 
vakanın tespit edilmesinden 7 hafta sonra Tahran’da taksilerin arka koltuğunda 
sadece 2 yolcunun oturması uygulaması başlatılmıştır.

Tedbirler Açısından
Uluslararası Karşılaştırma

Taksilere Yönelik
Düzenlemeler

SORU İlk vakadan kaç gün sonra taksilere yönelik düzenleme 
yapıldı / karar alındı?
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İSPANYA Taksilere yönelik özel bir düzenleme yapılmamıştır.

İSRAİL 25 Mart 2020 tarihinde ilk vakadan 33 gün sonra taksilere yönelik bir 
düzenlemeye gidilmiştir.

İSVEÇ Taksilere yönelik özel bir düzenleme yapılmamıştır.

İSVİÇRE Taksilere yönelik özel bir düzenleme yapılmamıştır.

İTALYA
29 gün sonra, ticari taksiler ve kiralık araçlarda şoförün yanındaki koltuğun 
boş bırakılması ve arkaya iki yolcu kabul edilmesi ile şoförün maske takması 
zorunluluğu getirilmiştir.

KANADA Taksilere yönelik özel bir düzenleme yapılmamıştır.

PORTEKİZ Toplu taşıma vasıtalarına getirilen kurallar dışında
taksilere özel bir uygulama getirilmemiştir.

RUSYA Taksilere yönelik özel bir düzenleme yapılmamıştır.

Tedbirler Açısından Uluslararası KarşılaştırmaTaksilere Yönelik
Düzenlemeler
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TÜRKİYE 22 Mart 2020 tarihinde ilk vakadan 11 gün sonra esnek çalışma yöntemlerine 
geçilmiştir.

ABD
Beyaz Saray tarafından 16 Mart 2020 tarihinde yayımlanan Başkanlık 
Tavsiyeleri’ni takiben kamu çalışanları için esnek çalışma yöntemlerine tedricen 
geçilmiştir.

ALMANYA
Kamuda yeknesak bir uygulama bulunmamaktadır. Evden çalışabilenler 
çalışmalarını ikametlerinde sürdürebilmektedir.

BELÇİKA
Zorunlu haller dışında evden çalışmanın usul ittihaz edilmesi tedbirini de içeren 
kararlar ilk vakadan 40 gün sonra, 14 Mart 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 
kabul edilmiştir.

BREZİLYA 21 gün sonra esnek çalışma yöntemlerine ilişkin karar alınmıştır. 

ÇİN
Çin Yeni Yılı tatilinin 3 Şubat 2020 tarihinde bitmesini müteakip kamu 
kurumlarında, kurumlar arası farklılıklar bulunmakla birlikte, anılan türde çalışma 
usulleri hayata geçirilmiştir.

FRANSA 53 gün sonra çalışma esaslarını düzenleyen kararlar hayata geçirilmiştir. 

GÜNEY KORE
Kamu görevlileri için esnek çalışma saatleri, yüz yüze toplantıların ve iş 
seyahatlerinin asgariye indirilmesi vb. ilkeler 22 Mart tarihinde, ilk vakadan 60 
gün sonra açıklanmıştır.

HOLLANDA Ilk vakadan 13 gün sonra 12 Mart 2020 tarihinde kamuda esnek çalışma 
yöntemlerine (evde/uzaktan çalışma veya nöbet) geçilmiştir.

Tedbirler Açısından
Uluslararası Karşılaştırma

Esnek Çalışmaya
Yönelik Önlemler

SORU Ülkede kamu sektöründe esnek çalışma yöntemlerine (evde/uzaktan 
çalışma veya nöbet esasına geçme) ilk vakadan kaç gün sonra geçildi?

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSLE ETKİN MÜCADELE252



İNGİLTERE
Tek tarihli genel bir uygulama olmamış, ilk vakaların görülmeye başladığı 
günlerden itibaren kamu kuruluşlarının idari düzenlemelerle tedricen nöbetleşe 
veya evden çalışma düzenine geçtikleri görülmüştür.

İRAN
Kamu personelinin çalışma saatleri ilk vakanın tespit edilmesinden 10 gün sonra 
azaltılmış ve kamu dairelerinde esnek çalışma uygulaması ilk vakanın tespit 
edilmesinden 34 gün sonra başlatılmıştır.

İSPANYA Ilk vakadan 43 gün sonra esnek çalışma yöntemlerine ilişkin karar alınmıştır. 

İSRAİL 16 Mart 2020 tarihinde ilk vakadan 24 gün sonra söz konusu çerçevede 
uygulamalar başlamıştır. 

İSVEÇ Halk Sağlığı Idaresi, 16 Mart 2020 tarihinde ilk vakadan 45 gün sonra, özellikle 
Stokholm ve civarı için “evden çalışma” tavsiyesinde bulunmaya başlamıştır.

İSVİÇRE
Isviçre mevzuatında kamuda esnek çalışma yöntemleri mevcuttur. Bu çerçevede, 
bu hususta ilave bir düzenlemeye gidilmesine gerek olmamıştır. Birim amirlerinin 
uhdesinde uygulamaya geçilmiştir.

İTALYA Ilk vakadan 13 gün sonra esnek çalışmaya dair uygulamalar belirlenmiştir. 

KANADA 16 Mart 2020 itibariyle ilk vakadan sonra 51. günde federal kamu görevlilerine 
evden çalışma/nöbet düzeni uygulanmaya başlanmıştır.

PORTEKİZ
Ilk vakadan itibaren 18. günde, 20 Mart 2020 tarihinde imkan dahilindeki tüm 
kamu çalışanlarının evinden telefon veya internet vasıtasıyla çalışmaları gerektiği 
açıklanmıştır.

RUSYA 46 gün sonra 16 Mart 2020 itibariyle düzenlemeler açıklanmıştır. 

Tedbirler Açısından Uluslararası KarşılaştırmaEsnek Çalışmaya
Yönelik Önlemler
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TÜRKİYE 16 Mart 2020 tarihinde ilk vakadan sadece 5 gün sonra ilgili karar alınmıştır.

ABD Bu işletmelerin faaliyetlerinin durdurulması kararı eyaletler tarafından 
alınmaktadır. Hâlihazırda Vaşington D.C. ve 48 eyalette bu yönde karar alınmıştır. 

ALMANYA Söz konusu karar ilk vakadan 55 gün sonra 23.03.2020 tarihinde alınmıştır. 

BELÇİKA Ilk vakadan 40 gün sonra 14 Mart 2020 tarihinden geçerli olmak üzere kararlar 
alınmıştır. 

BREZİLYA
Ilgili karar Başkent Brezilya için kafe, restoran vb. işletmeler açısından 23 gün 
sonra, sinemalar açısından 19 gün sonra hayata geçirilmiştir. Diğer eyaletler ise 
daha geç tarihlerde uygulamayı ilan etmiştir. 

ÇİN

25 Ocak 2020 tarihinde ÇHC Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından ülke genelinde 
kamu alanlarının kullanımına ilişkin kurallar ve kısıtlamalar getirilmiştir. Ilerleyen 
dönemde başta büyük şehirler olmak üzere, eğlence ve dinlenme alanları 
özel izinlerle ve sosyal mesafe, maske kullanımı gibi kurallara riayet şartıyla 
açılabilmiştir.

FRANSA Ilk vakadan 50 gün sonra eğlence ve dinlenme alanlarına ilişkin kararlar 
alınmıştır. 

GÜNEY KORE Eğlence ve dinlenme alanlarının faaliyetleri durdurulmamıştır. Bununla birlikte, 
Seul’deki bar ve gece kulüpleri 8-19 Nisan tarihleri arasında kapatılmıştır.

HOLLANDA Ilk vakadan 16 gün sonra 15 Mart 2020 tarihinde restoran, bar ve benzeri 
mekanlar ile spor kulüplerinin faaliyetlerine ara verilmesi kararı alınmıştır. 

İNGİLTERE 23 Mart 2020 tarihinde ilk vakadan 50 gün sonra halkın bir araya geldiği 
yaşamsal olmayan işletmeler veya kuruluşlar kapatılmıştır.

Tedbirler Açısından
Uluslararası Karşılaştırma

Dinlenme Alanlarına
Yönelik Tedbirler

SORU Ülkede ilk vakadan kaç gün sonra eğlence ve dinlenme alanlarının (kafe, 
restoran, bar, kulüp, sinema vb.) faaliyetlerinin durdurulması kararı alındı?
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İRAN Tiyatro, konser ve sinema gibi kültürel faaliyetler ilk vakanın tespit edilmesinden 5 
gün sonra durdurulmuştur.

İSPANYA Sinema, tiyatro vb. toplu bulunulan kültürel etkinliklere ilişkin karar ilk vakadan 38 
gün sonra, restoran ve kafelere ilişkin karar ise 43 gün sonra alınmıştır. 

İSRAİL 16 Mart 2020 tarihinde ilk vakadan 24 gün sonra eğlence ve dinlenme alanlarına 
ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. 

İSVEÇ Anılan işletmelerin faaliyetlerinin durdurulmasına dair bir karar alınmamıştır.

İSVİÇRE Ilk vakadan 54 gün sonra 19 Nisan 2020 tarihinde düzenleme yapılmıştır. 

İTALYA Ilk vakadan 18 gün sonra ülke genelinde söz konusu işletmelerin faaliyetlerine 
dair kararlar hayata geçirilmiştir. 

KANADA
Ontario eyaletinde 17 Mart 2020’de (52. gün), British Columbia eyaletinde 18 
Mart 2020’de (50. gün), Kebek eyaletinde 22 Mart 2020 tarihinde (24. gün)  
önlemler alınmıştır. 

PORTEKİZ
Ilk vakadan 18 gün sonra halka hizmet veren tüm ticari işletmelerden, bunlardan 
hayatın idamesine dair hizmet sunan fırın, market, benzin istasyonları, eczane, 
büfeler vb. dışındakiler kapatılmıştır.

RUSYA Ilk vakadan 53 gün sonra 24 Mart 2020 tarihi itibariyle söz konusu faaliyet 
alanlarına dair kararlar alınmıştır. 

Tedbirler Açısından Uluslararası KarşılaştırmaDinlenme Alanlarına
Yönelik Tedbirler
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TÜRKİYE 12 Mart 2020 tarihinde ilk vakadan sadece 1 gün sonra söz konusu etkinlikler 
durdurulmuştur.

ABD Söz konusu etkinlikler Beyaz Saray tarafından 16 Mart 2020 tarihinde yayımlanan 
Başkanlık Tavsiyeleri’ni takiben durdurulmuştur.

ALMANYA Ilk vakadan 55 gün sonra 23 Mart 2020 tarihinde söz konusu etkinliklere dair 
karar alınmıştır. 

BELÇİKA 14 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ilk vakadan 40 gün sonra 
etkinlikler durdurulmuştur. 

BREZİLYA
Başkent Brezilya için ilk vakadan 19 gün sonra söz konusu faaliyetler 
durdurulmuştur. Diğer eyaletler daha geç tarihlerde durdurulması kararını ilan 
etmiştir.

ÇİN

Salgın yayıldıkça anılan türde etkinlikler ülke çapında birbiri ardına iptal 
edilmiş/ertelenmiştir. Ancak bu etkinliklerin icra edilmemesine ilişkin özel bir 
karar alınmamış, topluluk halinde gerçekleştirilen faaliyetlerin durdurulması 
kapsamında değerlendirilmiştir. 

FRANSA Ilk vakadan 50 gün sonra bu tür etkinlikler durdurulmuştur. 

GÜNEY KORE Salgının ülkede yayılmaya başladığı 18 Şubat 2020 tarihinden itibaren sosyal, 
kültürel, sanatsal ve akademik etkinlikler hızla iptal edilmeye başlanmıştır.

HOLLANDA

Ilk vakanın görülmesinden 13 gün sonra 12 Mart 2020 tarihi itibariyle 100’den 
fazla kişinin katılımıyla düzenlenen toplantılara kısıtlama getirilmiş ve bu 
çerçevede müze, konser alanları, tiyatrolar, spor kulüpleri kapatılmıştır ve 
etkinlikler iptal edilmiştir.

Tedbirler Açısından
Uluslararası Karşılaştırma

Eğlence Alanlarına
Yönelik Tedbirler

SORU Ülkede ilk vakadan kaç gün sonra sosyal, kültürel, sanatsal 
ve akademik etkinlikler durduruldu?
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İNGİLTERE Ilk vakadan 50 gün sonra toplu etkinlikler tamamen durdurulmuştur

İRAN Sosyal, kültürel, sanatsal ve akademik etkinlikler ilk vakanın tespit edilmesinden 
5 gün sonra durdurulmuştur.

İSPANYA Bazı Özerk Bölgelerde ilk vakadan 38 gün sonra, ülke genelinde 43 gün sonra 
durdurulmuştur. 

İSRAİL 12 Mart 2020 tarihinde  ilk vakadan 20 gün sonra karar alınmıştır. 

İSVEÇ Bu tür etkinliklerin durdurulmasına ilişkin bir karar alınmamıştır. 

İSVİÇRE Bu tür etkinliklerin topyekün durdurulmasına ilişkin yasak 54 gün sonra 19 Nisan 
2020 tarihinde getirilmiştir. 

İTALYA Ülke genelinde ilk vakadan 18 gün sonra karar alınmıştır. 

KANADA
Ontario eyaletinde 17 Mart 2020’de (52. gün), British Columbia eyaletinde 18 
Mart 2020’de (50. gün) ve Kebek eyaletinde 22 Mart 2020’de (24. gün) karar 
hayata geçirilmiştir. 

PORTEKİZ Ilk vakadan 16 gün sonra OHAL ilanı ile bu tarz etkinlikler durdurulmuştur.

RUSYA
Ilk vakadan 45 gün sonra 16 Mart 2020 tarihi itibariyle konser salonları, tiyatro, 
müze ve kültürel kurumlar kapatılmıştır. 48 gün sonra 19 Mart 2020 tarihinde 
ülke genelinde etkinlikler yasaklanmıştır. 

Tedbirler Açısından Uluslararası KarşılaştırmaEğlence Alanlarına
Yönelik Tedbirler
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TÜRKİYE 27 Mart 2020 tarihinde ilk vakadan 16 gün sonra karar alınmıştır. 

ABD Genel bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu yöndeki karar, müzeler ve eyalet 
makamları tarafından münferit olarak alınmaktadır.

ALMANYA Ilk vakadan 55 gün sonra 23 Mart 2020 tarihinde karar hayata geçirilmiştir. 

BELÇİKA Ilk vakadan 40 gün sonra 14 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 
karar alınmıştır. 

BREZİLYA Başkent Brezilya için ilk vakadan 19 gün sonra bu yönde karar alınmıştır. Diğer 
eyaletler daha geç tarihlerde kararı ilan etmiştir. 

ÇİN 23 Ocak 2020 tarihinde Wuhan’da karantinanın başlamasıyla bahse konu alanlar 
da kapatılmıştır. 

FRANSA Ilk vakadan 50 gün sonra karar hayata geçirilmiştir. 

GÜNEY KORE Müzelerin geçici olarak kapatılması 25 Şubat 2020 tarihinde ilk vakadan 36 gün 
sonra açıklanmıştır. 

HOLLANDA Ilk vakanın görülmesinden 13 gün sonra, 12 Mart 2020 tarihi itibariyle müzeler 
kapatılmıştır.

İNGİLTERE 23 Mart 2020 tarihi itibariyle müzeler ve ören yerleri geçici olarak kapanmıştır.

İRAN Müzeler ilk vakanın tespit edilmesinden 21 gün sonra kapatılmıştır.

Tedbirler Açısından
Uluslararası Karşılaştırma

Müzelere
Yönelik Önlemler

SORU Ülkede ilk vakadan kaç gün sonra müze ve ören yerleri 
kapatıldı?
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İSPANYA Söz konusu yerler ilk vakadan 41 gün sonra kapatılmıştır. 

İSRAİL 17 Mart 2020 tarihinde ilk vakadan 25 gün sonra ilgili karar alınmıştır. 

İSVEÇ Müze ve ören yerleri 20 Mart 2020 tarihinde ilk vakadan 49 gün sonra 
kapatılmıştır. Açık hava müzeleri ise kapatılmamıştır.

İSVİÇRE Ilk vakadan 54 gün sonra 19 Nisan 2020 tarihinde karar hayata geçirilmiştir. 

İTALYA Ilgili karar, ülke genelinde ilk vakadan 17 gün sonra alınmıştır. 

KANADA
Ontario eyaletinde 17 Mart 2020’de (52. gün), British Columbia eyaletinde 18 
Mart 2020’de (50. gün) ve Kebek eyaletinde 22 Mart 2020’de (24. gün) karar 
alınmıştır. 

PORTEKİZ Ilk vakanın ardından 16. günde OHAL ilanı ile kapatılmıştır.

RUSYA Ilk vakadan 45 gün sonra 16 Mart 2020 tarihi itibariyle kapatılmıştır. 

Tedbirler Açısından Uluslararası KarşılaştırmaMüzelere
Yönelik Önlemler

HEP BERABER BAŞARACAĞIZ 259



TÜRKİYE 27 Mart 2020 tarihinde, ilk vakadan 16 gün sonra söz konusu alanlara giriş 
yasaklanmıştır.

ABD Ülke genelinde bu alanlara girişlere yönelik bir kısıtlama getirilmemiştir. 

ALMANYA Ilk vakadan 55 gün sonra, 23 Mart 2020 tarihinde yasaklanmıştır. 

BELÇİKA Bu alanlara girişlere yönelik bir yasak getirilmemiştir.

BREZİLYA Başkent Brezilya için ilk vakadan 23 gün sonra karar alınmıştır. Diğer eyaletler 
daha geç tarihlerde ilan etmiştir. 

ÇİN
23 Ocak 2020 tarihinde Wuhan’da karantinanın başlamasıyla bahse konu alanlar 
da kapatılmıştır. Daha sonra kamu alanlarıyla eğlence ve dinlenme yerlerinin 
kullanımına ilişkin ülke geneline getirilen kısıtlama ve kurallara tabi kılınmıştır.

FRANSA Ülke çapında yeknesak uygulama olmayıp, 17 Mart 2020’den bu yana bu alanlar 
da ziyarete aşamalı olarak kapanmaktadır.

GÜNEY KORE Şubat sonu itibariyle söz konusu alanlarda gerçekleştirilecek etkinlikler iptal 
edilmiş olmakla birlikte genel bir yasak uygulanmamıştır. 

HOLLANDA
Ilk vakanın görülmesinden 24 gün sonra 23 Mart 2020 tarihi itibariyle belediye 
başkanlarının park, plaj vb. yerlerde, aileler dışında, 3 kişiyi aşan grupların 
dağıtılması için gereken tedbirleri almasına karar verilmiştir. 

İNGİLTERE
Ilk vakadan 50 gün sonra düzenlemeler yapılmıştır. Şehirlerdeki parklar sadece 
egzersiz yapılması için açıktır. Fazla kalabalık olursa geçici olarak kapanmaktadır. 
Milli parklar, ormanlar ve mesire alanları kapalıdır.

Tedbirler Açısından
Uluslararası Karşılaştırma

Mesire Alanlarına
Yönelik Önlemler

SORU Ülkede ilk vakadan kaç gün sonra koronavirüs nedeniyle milli 
parklar, orman, mesire alanı gibi alanlara giriş yasaklandı?
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İRAN
Milli parklar, orman, mesire alanı gibi alanlara girişlere ilişkin ülke çapında 
yeknesak bir uygulama bulunmamakla birlikte, başkent Tahran’da bu gibi alanlara 
girişler ilk vakanın tespit edilmesinden 35 gün sonra yasaklanmıştır.

İSPANYA Ilk vakadan 43 gün sonra düzenlemeler yapılmıştır. 

İSRAİL 17 Mart 2020 tarihi itibarıyla ilk vakadan 25 gün sonra kararlar alınmıştır. 

İSVEÇ Milli parklar, orman, mesire alanı gibi alanlara gidiş yasaklanmamıştır.

İSVİÇRE Ilk vakadan 54 gün sonra 19 Nisan 2020 tarihinde düzenlemeler yapılmış; 
ormanlara girişe bir sınırlama getirilmemiştir. 

İTALYA Ilk vakadan 29 gün sonra 20 Mart 2020 tarihinde çıkarılan Sağlık Bakanlığı 
kararıyla önlemler alınmıştır. 

KANADA Federal düzeyde karar, 18 Mart 2020 tarihinde ilk vakadan sonra 53. günde 
alınmıştır.

PORTEKİZ Ilk vakadan sonra 16. günde OHAL ilanı ile yasaklanmıştır.

RUSYA
Ülke genelinde düzenleme getirilmemiş; bölgesel idarelerin inisiyatifine 
bırakılmıştır. Ilk vakadan 57 gün sonra 28 Mart 2020 itibariyle Moskova’da 
parklar kapatılmıştır. 

Tedbirler Açısından Uluslararası KarşılaştırmaMesire Alanlarına
Yönelik Önlemler
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TÜRKİYE
12 Mart 2020 tarihinde, ilk vakadan sadece 1 gün sonra tüm spor 
müsabakalarının seyircisiz oynanmasına karar verilmiştir. 19 Mart 2020 tarihinde 
ise, liglere süresiz ara verilmiştir.

ABD NBA 11 Mart 2020 tarihinde; beyzbol, hokey, futbol ligleri ise 12 Mart 2020 
tarihinde müsabakaların ertelendiğini duyurmuştur.

ALMANYA Ilk vakadan 45 gün sonra 13 Mart 2020 itibariyle erteleme gerçekleşmiştir. 

BELÇİKA Ilk vakadan 40 gün  sonra 14 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 
karar alınmıştır. 

BREZİLYA Ilk vakadan 19 gün sonra erteleme kararı duyurulmuştur.

ÇİN 29 Ocak 2020 tarihinde tüm spor müsabakaları ikinci
bir emre kadar ertelenmiştir.

FRANSA Ilk vakadan 50 gün sonra erteleme kararı verilmiştir. 

GÜNEY KORE Futbol liginin ertelenmesi, 24 Şubat 2020 tarihinde ilk vakadan 35 gün sonra 
açıklanmış; diğer liglerdeki ertelemeler de bunu izlemiştir.

HOLLANDA Ilk vakanın görülmesinden 13 gün sonra 12 Mart 2020 tarihi itibariyle spor 
müsabakaları iptal edilmiştir.

İNGİLTERE
Ilk vakadan yaklaşık 30-40 gün sonra, söz konusu kararlar tedricen alınmıştır. 
Premier Lig de dahil olmak üzere profesyonel futbol 13 Mart 2020 tarihinde 
ertelenmiştir.

İRAN Spor müsabakaları ilk vakanın tespit edilmesinden 11 gün sonra durdurulmuştur.

İSPANYA Ilk vakadan 41 gün sonra erteleme kararı verilmiştir. 

Tedbirler Açısından
Uluslararası Karşılaştırma

Spor Müsabakalarına
Yönelik Önlemler

SORU Ülkede ilk vakadan kaç gün sonra liglerdeki spor 
müsabakaları (futbol, basketbol, voleybol vb.) ertelendi?
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İSRAİL 12 Mart 2020 tarihinde ilk vakadan 20 gün sonra ilgili karar alınmıştır. 

İSVEÇ
12 Mart 2020 tarihinde ilk vakadan 41 gün sonra karşılaşmalar önce seyircisiz 
oynanmaya başlamıştır. 29 Mart 2020 tarihinde ilk vakadan 58 gün sonra 
karşılaşmalara son verilmiştir.

İSVİÇRE
Ilk vakadan 3 gün sonra 2 Mart 2020 tarihinde futbol liglerine yönelik karar 
alınmıştır. Tüm spor müsabakaları ve etkinlikleri ise 54 gün sonra 19 Nisan 2020 
tarihinde ertelenmiştir. 

İTALYA Ilk vakadan 18 gün sonra tüm profesyonel liglerin askıya alınması kararı 
alınmıştır. 

KANADA Ulusal ligler 13 Mart 2020 itibariyle ilk vakadan sonra 48. günde askıya alınmıştır.

PORTEKİZ Ilk vakadan sonra 16. günde OHAL ilanı ile ertelenmiştir.

RUSYA Ilk vakadan 50 gün sonra 21 Mart 2020 itibariyle karar hayata geçirilmiştir. 

Tedbirler Açısından Uluslararası KarşılaştırmaSpor Müsabakalarına
Yönelik Önlemler
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TÜRKİYE 23 Mart 2020 tarihinde ilk vakadan 12 gün sonra bu yönde bir karar açıklandı. 

ABD

Sağlık Bakanlığı, 18 Mart 2020 tarihinde sağlık çalışanlarının yalnızca kayıtlı 
oldukları eyaletlerde görev yapmalarına dair yönetmeliğin uygulanmasını 
durdurmuştur. Başkan Trump, aktif görevde bulunmayan askeri personelin göreve 
çağrılabilmesine cevaz veren Başkanlık Emri’ni 27 Mart 2020 tarihinde imzalamıştır. 
ABD’de çalışmak isteyen ve bilhassa COVID-19’la mücadelede görev alan yabancı 
sağlık çalışanlarının vize başvurusunda bulunmaları teşvik edilmiştir.

ALMANYA Yeni personel istihdamına yönelik bir uygulama yapılmamakla birlikte sağlık 
hizmetlerinde tıp fakültesi son sınıf öğrencilerinden destek alınmaktadır.

BELÇİKA
Ilk vakadan 34 gün sonra Flaman Bölge Hükümeti, 8 Mart 2020 tarihinde, emekli 
doktorlara yönelik hastanelerin idari bölümlerinde çalışmalarını teminen bir çağrıda 
bulunmuştur.

BREZİLYA Ilk vakadan 37 gün sonra sağlık çalışan sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar 
başlatılmıştır. 

ÇİN Bu yönde bir çalışma yapıldığına ilişkin bilgi bulunmamaktadır.

FRANSA Ilk vakadan 61 gün sonra gönüllülere çağrı yapılmıştır. 

GÜNEY KORE

Hastalığın en yaygın görüldüğü, Daegu, Cheongdo ve Gyeongsan kentleri Mart 
ayı başında önce “özel bakım bölgesi” bilahare “özel afet bölgesi” ilan edilmiştir. 
Bu çerçevede, bölgeye ilave kaynak aktarılması ve sağlık personeli gönderilmesi 
sağlanmıştır. Ayrıca, ülkenin dört bir yanından gönüllü sağlık personeli de Daegu 
kentine giderek görev yapmıştır.

HOLLANDA
Ilk vakanın ortaya çıkmasından 19 gün sonra 18 Mart 2020 tarihinde emekli 
sağlık çalışanlarından arzu edenlerin bu süreçte göreve geri dönmeleri çağrısında 
bulunulmuştur.

Tedbirler Açısından
Uluslararası Karşılaştırma

Sağlık Çalışanları
Sayısı

SORU Ülkede ilk vakadan kaç gün sonra sağlık çalışan sayısının 
artırılmasına yönelik çalışma yapıldı?
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İNGİLTERE 20 Mart 2020 tarihinde Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tarafından emekli sağlık 
çalışanlarına göreve geri dönmeleri çağrısı içeren bir mektup gönderilmiştir.

İRAN Sağlık çalışan sayısının artırılmasına dönük bir çalışma yürütülmemiştir.

İSPANYA Ilk vakadan 44 gün sonra sağlık çalışanı sayısının artırılmasına yönelik 
çalışmalar başlamıştır. 

İSRAİL Bu yönde bir çalışma yapıldığına dair bilgi bulunmamaktadır.

İSVEÇ
20 Mart 2020 tarihinde ilk vakadan 49 gün sonra sağlık sektöründe tecrübesi 
bulunanlar ile sağlık alanında eğitim gören öğrencilerin salgınla mücadele için 
Stokholm bölgesi için gönüllü olmaları çağrısında bulunulmuştur.

İSVİÇRE Ülke geneli açısından sağlık çalışanı sayısının artırılmasına yönelik bir çalışmaya 
gidilmemiştir.

İTALYA Ilk vakadan 25 gün sonra 16 Mart 2020 tarihinde kabul edilen “Cura Italia” isimli 
Kanun Hükmünde Kararnameyle yeni sağlık personeli için bütçe tahsis edilmiştir.

KANADA

Ontario eyalet yönetimi ilk çağrıyı 17 Mart 2020 tarihinde (52. gün) yapmış; 
“College of Physicians and Surgeons of British Columbia” son iki yıl içinde emekli 
olan sağlık çalışanlarına 14 Mart 2020 tarihinde (46. gün) çağrıda bulunmuştur. 
Kebek eyaletinde ise, 13 Mart 2020’de (15. gün) acil sağlık durumuna geçilmesiyle 
hemşireler başta olmak üzere sağlık personeli artışı için düzenlemeler yapılmıştır.

PORTEKİZ Ilk vakadan 10 gün sonra, 12 Mart 2020 tarihinde emekli doktor, hemşire ve 
sağlık çalışanları göreve çağırılmıştır.

RUSYA

3 Nisan 2020 tarihi itibariyle ilk vakadan 64 gün sonra 700 stajyer doktor 
Moskova polikliniklerinde çalışmaya başlamıştır. 68 gün sonra 6 Nisan 2020 
tarihinde ise, Moskova Bölgesi poliklinik ve hastanelerinde 118 stajyer doktor 
çalışmaya başlamıştır. 

Tedbirler Açısından Uluslararası KarşılaştırmaSağlık Çalışanları
Sayısı
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TÜRKİYE Türkiye’de maskeler ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.

ABD Maskeler ücretsiz olarak dağıtılmamaktadır. 

ALMANYA Maskeler ücretsiz olarak dağıtılmamaktadır.

BELÇİKA
Devlet tarafından vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı uygulaması 
bulunmamaktadır. Stoklardaki kısıtlı sayıdaki maskeler sağlık personeli için 
ayrılmaktadır. 

BREZİLYA Maskeler ücretsiz dağıtılmamaktadır. 

ÇİN Ücretsiz dağıtıldığına dair bir bilgi bulunmamaktadır.

FRANSA Maskeler ücretsiz dağıtılmamaktadır.

GÜNEY KORE Maskeler ücretsiz dağıtılmamaktadır.

HOLLANDA
Hollanda’da günlük yaşamda maske kullanımı kişisel tercihe bağlıdır ve 
maskelerin ancak istisnai olarak takıldığı, örneğin daha çok evlere yiyecek servisi 
yapan çalışanların kullandığı görülmektedir.

İNGİLTERE Maskeler ücretsiz dağıtılmamaktadır.

İRAN Maskeler ücretsiz dağıtılmamaktadır.

Tedbirler Açısından
Uluslararası Karşılaştırma

Tıbbi Maske
Dağıtımı

SORU Ülkede tıbbi maskeler devlet tarafından ücretsiz 
dağıtılmakta mıdır?
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İSPANYA Maskeler ücretsiz dağıtılmamaktadır.

İSRAİL Maskeler ücretsiz dağıtılmamaktadır.

İSVEÇ Maskeler ücretsiz dağıtılmamaktadır.

İSVİÇRE Maskeler ücretsiz dağıtılmamaktadır.

İTALYA
Bölgelere göre farklı uygulamalar bulunmaktadır. Örneğin Toscana Bölgesi 
8,5 milyon maskeyi belediyeler vasıtasıyla ücretsiz olarak halka dağıtacağını 
duyurmuştur.

KANADA Maskeler ücretsiz dağıtılmamaktadır.

PORTEKİZ Maskeler ücretsiz dağıtılmamaktadır.

RUSYA Maskeler ücretsiz dağıtılmamaktadır.

Tedbirler Açısından Uluslararası KarşılaştırmaTıbbi Maske
Dağıtımı
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TÜRKİYE 12 Mart 2020 tarihinde ilk vakadan sadece 1 gün sonra söz konusu izinler 
ertelenmiştir. 

ABD Federal hapishanelerde söz konusu kısıtlamalar 13 Mart 2020 tarihi itibarıyla 
uygulamaya koyulmuştur. 

ALMANYA Ilk vakadan 50 gün sonra 18 Mart 2020 tarihinde erteleme gerçekleşmiştir. 

BELÇİKA 14 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ilk vakadan 40 gün sonra 
bu yönde bir adım atılmıştır. 

BREZİLYA 20 gün sonra federal düzeyde görüş günleri süresiz ertelenmiştir.  

ÇİN

Ulusal Sağlık Komisyonu 1 Mart 2020 tarihinde yayınladığı tavsiye kararları ile 
cezaevlerinde alınması gereken tedbirleri açıklamıştır. Bu çerçevede, personel 
ziyaretlerinin ertelenmesini tavsiye etmiştir. Mevcut uygulamada hükümlü 
yakınlarının ziyaretlerine engelleme söz konusu değildir. Tahliye ya da cezaevleri 
arasındaki nakillerin ertelendiğine dair bir uygulamaya bulunmamaktadır.

FRANSA Ilk vakadan 54 gün sonra bu yönde kararlar alınmıştır. 

GÜNEY KORE 24 Şubat 2020 tarihi itibariyle ilk vakadan 35 gün sonra cezaevleri görüş günleri 
ve cezaevi nakilleri ertelenmiştir. 

HOLLANDA Cezaevi koşullarıyla ilgili olarak, salgının yayılmamasını teminen gerekli 
önlemlerin alındığı anlaşılmaktadır.

İNGİLTERE

Koronavirüs nedeniyle, 13 Mart 2020 tarihi itibarıyla cezaevlerinin çalışma 
düzenlerine ilişkin muhtelif önlemler alınmaya başlamıştır. Bu çerçevede, 24 
Mart 2020 tarihinde Ingiltere ve Galler’deki cezaevlerinde cezaevi görüşleri 
durdurulmuştur.

Tedbirler Açısından
Uluslararası Karşılaştırma

Cezaevlerine
Yönelik Tedbirler

SORU Ülkede ilk vakadan kaç gün sonra cezaevleri görüş günleri 
ve cezaevi nakilleri vb. ertelendi?
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İRAN Ilk vakanın tespit edilmesinden 9 gün sonra hapishanelerde toplanmayı 
gerektiren her türlü faaliyet askıya alınmıştır.

İSPANYA Ilk vakadan 44 gün sonra cezaevlerine yönelik çalışmalar yapılmıştır. 

İSRAİL 17 Mart 2020 tarihinde ilk vakadan 25 gün sonra ilgili adımlar atılmıştır. 

İSVEÇ

12 Mart 2020 tarihinde ilk vakadan 41 gün sonra tutuklu ve hükümlülerle 
görüşmelere sınırlama getirilmiştir. Bu çerçevede, virüs belirtisi göstermeyen 
avukat, savcılık, polis ile diğer kamu görevlilerinin görüşebilmesi imkanı devam 
ederken, diğer kişilerin tutuklu ve hükümlülerle görüşmesine izin verilmemektedir.

İSVİÇRE Bu konuda bir kısıtlama uygulamasına gidilmemiştir.

İTALYA Ilk vakadan 18 gün sonra cezaevlerine yönelik düzenlemeler yapılmıştır. 

KANADA Kanada Cezaevleri Kurumu 13 Mart 2020’de ilk vakanın ardından 48. Günde, 
tutuklu/hükümlülerin aile üyelerine cezaevi ziyaretlerini erteleme çağrısı yapmıştır.

PORTEKİZ Ilk vakadan 16 gün sonra OHAL’in ilanı ile durdurulmuştur.

RUSYA Ilk vakadan 53 gün sonra 24 Mart 2020 itibariyle bu yöndeki çalışmalar hayata 
geçirilmiştir. 

Tedbirler Açısından Uluslararası KarşılaştırmaCezaevlerine
Yönelik Tedbirler
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SORU Ülkede ilk vakadan kaç gün sonra semt pazarları ve 
marketlere yönelik bir düzenleme yapıldı / karar alındı?

TÜRKİYE
24 Mart 2020 tarihinde ilk vakadan 9 gün sonra marketlere ilişkin kararlar 
alınmıştır. Ayrıca, 27 Mart 2020 ve 1 Nisan 2020 tarihlerinde semt pazarlarına dair 
düzenlemelere gidilmiştir.

ABD Marketler için genel bir düzenleme bulunmamaktadır. Eyaletler taze sebze meyve 
pazarı niteliğindeki mekânların kapatılmasına karar verebilmektedir.

ALMANYA Ilk vakadan 55 gün sonra 23 Mart 2020 tarihinde getirilen temas kısıtlaması 
sebebiyle insanların birbirlerine 1,5 metreden fazla yaklaşmaları yasaklanmıştır.

BELÇİKA Ilk vakadan 44 gün sonra 18 Mart 2020 tarihinde bu yönde bir önlem alınmıştır. 

BREZİLYA Ilk vakadan 23 gün sonra aşkent Brezilya’da pazarlar kapatılırken, marketler için 
düzenleme yapılmamıştır. Diğer eyaletler bu yöndeki kararları daha sonra almıştır. 

ÇİN
Sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Wuhan şehri ve bulunduğu Hubei Eyaleti 
dışındaki eyaletlerde pazarların veya marketlerin kapatılması gibi bir uygulama 
tespit edilmemiştir.

FRANSA Ilk vakadan 59 gün sonra açık pazarlar kapatılmıştır. Halihazırda bazı pazarlar 
katı hijyenik önlemler almak şartıyla özel izinle belirli saatlerde açılabilmektedir.

GÜNEY KORE
Semt pazarları ve marketlere yönelik özel bir düzenleme yapılmamış olup, 
bazı pazar yerleri ve alışveriş merkezleri kendi aldıkları kararlarla geçici olarak 
kapanmıştır. 

HOLLANDA Semt pazarları ve marketler açık tutulmaktadır. Müşteri kısıtlaması ve 1,5 metrelik 
sosyal mesafe uygulaması bulunmaktadır. Maske kullanımı zorunluluğu yoktur.

İNGİLTERE

Semt pazarları ve marketlere yönelik herhangi bir düzenleme yapılmamış olup, 
Başbakan Johnson’un 16 Mart 2020 tarihindeki açıklamasının ardından marketler 
market içindeki müşterilerin sosyal mesafesini korumaya yönelik tedbirler almaya 
başlamıştır.

Tedbirler Açısından
Uluslararası Karşılaştırma

Semt Pazarlarına
Yönelik Tedbirler
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İRAN Iran'da semt pazarları ve marketlere yönelik bir düzenleme yapılmamıştır. 

İSPANYA
Ilk vakadan 44 gün sonra pazarların/marketlerin çalışma saatleri ve işlemleri 
(aynı anda içeride bulunabilecek kişi sayısı, sıradaki kişiler arası mesafe tutulması, 
girişte-çıkışta eldiven ve anti bakteriyel jel kullanılması) yeniden düzenlenmiştir.

İSRAİL 22 Mart 2020 tarihinde ilk vakadan 30 gün sonra bu yönde düzenlemeler 
yapılmıştır.

İSVEÇ Semt pazarları ve marketlere yönelik özel bir düzenleme yapılmamıştır.

İSVİÇRE Ilk vakadan 54 gün sonra 19 Nisan 2020 tarihinde sadece pazarlara yönelik 
olarak düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. 

İTALYA Ilk vakadan 18 gün sonra bu konuda kararlar alınmıştır. 

KANADA
Zaruri nitelikte olan gıda alışveriş yerleri faaliyetlerini sürdürmektedir. Alışveriş 
sırasında fiziki mesafe kurallarına uyulması çağrısı yapılmakta, düzenli olarak 
dezenfekte çalışmaları yürütülmekte ve online siparişe ağırlık verilmektedir.

PORTEKİZ Ilk vakadan sonra 16 günde OHAL’in ilanı kapsamında ilgili kararlar alınmıştır.

RUSYA
Ilk vakadan 57 gün sonra 28 Mart 2020 itibariyle eczane, gıda ve temel ihtiyaç 
ürünleri satan mağazalar hariç ülke genelinde izin ilan edilerek, mağaza, AVM ve 
marketler kapatılmıştır. 

Tedbirler Açısından Uluslararası KarşılaştırmaSemt Pazarlarına
Yönelik Tedbirler
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Dünya henüz nasıl mücadele edeceğini tam olarak 
bilemediği yeni bir krizle karşı karşıyadır. Küresel salgına 
hazırlıksız yakalanan ülkelerde kayıpların sayısı vahim 
boyutlara ulaşmış durumdadır. Gelişmiş ülkeler olarak 

bildiğimiz birçok ülkede salgının boyutu beklenenin çok ötesinde 
zararlara yol açmıştır. Bu ülkelerde hastaneler yetersiz kalmakta, 
sağlık çalışanlarının kullanacağı maskeler dahi bulunmamak-
tadır. Dünyanın en ünlü şehirlerine çadır hastaneleri kurulmuştur. 
Hastalar dünya başkentlerinde yerlerde tedavi görmek durumunda 
kalmaktadır. 

Dünya ekonomisi bu yaşananların etkisiyle zorlu bir süreç 
yaşamaktadır. Uzmanlar bugünleri 2. Dünya Savaşı’ndan bu yana 
yaşanan en büyük insanlık krizi olarak adlandırmaktadır. 

Türkiye ise bu salgını ilk ortaya çıktığı andan itibaren ve daha 
ülkemizde vaka görülmemişken ciddiye alan az sayıdaki ülkenin 
başında gelmektedir. Bugüne kadar AK Parti iktidarlarının sağlık 
altyapısına, yeni ve donanımlı hastanelere, doktor ve diğer sağlık 
çalışanlarına yönelik gerçekleştirdiği birçok iyileştirici uygulama 
sayesinde Türkiye, modern zamanların en ciddi sağlık kriziyle 
mücadele etmeye hazır durumdadır. Güçlü sağlık sistemiyle 
Türkiye diğer gelişmiş ülkelerden çok daha iyi durumdadır ve büyük 
avantajlara sahiptir. Özellikle yatak sayısı, yoğun bakım yatak 
sayısı ve hastalığın tedavisinde kullanılan solunum cihazlarından 
diğer tıbbi malzemelere kadar birçok alanda Türkiye’nin kapasitesi 
yüksektir. Hatta öyle ki, salgının yoğun kayıplara yol açtığı ve sağlık 
altyapısının çöktüğü Italya ve Ispanya gibi Avrupa ülkelerine Türkiye 
Cumhuriyeti olarak yardımlar gönderilmiştir.

Hep Beraber
Başaracağız
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Bugüne kadar AK Parti iktidarlarının sağlık 
altyapısına, yeni ve donanımlı hastanelere, doktor 
ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleştirdiği 
birçok iyileştirici uygulama sayesinde Türkiye, 
modern zamanların en ciddi sağlık kriziyle 
mücadele etmeye hazır durumdadır. Güçlü sağlık 
sistemiyle Türkiye diğer gelişmiş ülkelerden çok 
daha iyi durumdadır ve büyük avantajlara sahiptir.

Hep Beraber Başaracağız
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Güçlü sağlık sistemimizin verdiği güvenle başta Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet 
yetkililerimiz salgın krizini yönetmek için etkili önlemler almakta 
ve yaşamın her alanını kapsayan destek paketleri açıklamaktadır.

Küresel salgının ilk ortaya çıktığı günlerden 
itibaren konunun uzmanları, hekimler, sağlık 
çalışanları ve akademisyenlerden oluşan Bilim 
Kurul oluşturulmuş ve salgın krizi bilimsel bir 
perspektifle ele alınmıştır. Bilim Kurulu’nun 
aldığı tüm tavsiye kararları Cumhurbaşkanlığı 
tarafından hızlıca hayata geçirilmekte ve tüm 
cesur adımlar tereddütsüz atılmaktadır. 

Insan hayatını önceleyen ve buna yönelik tüm imkânları seferber 
eden bir sistem kurulmuş ve bütün bakanlıklar ve kamu kurumları 
eşgüdüm içerisinde hareket etmiştir. Karar alma süreçleri son 
derece hızlı gerçekleştirilmekte, bu durum hızla yayılan salgına 
karşı önemli bir avantaj sağlamaktadır. 

“Evde Kal” ve “Milli Dayanışma Kampanyası” 
gibi sorumluluk kampanyaları bizzat Cumhur-
başkanımız tarafından başlatılmış ve güçlü 
liderlik sayesinde hızlı sonuçlar alınmıştır. Süreç 
tam bir şeffaflık ilkesiyle yürütülmektedir. Vaka 
sayılarının, vefat edenlerin ve test sayılarının 
günlük olarak kamuoyu ile paylaşılması, yardım 

Hep Beraber
Başaracağız
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kampanyasına ait bir websitesinin kurulması bu 
anlayışın en önemli kanıtlarıdır.

Elbette bu süreçte kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışan, haksız 
ithamlar ve yalan söylemlerle bu salgına karşı yürütülen mücadeleye 
zarar vermeye çalışanlara karşı da gerekli tedbirler alınmaktadır. 

Devletimiz milletiyle birlikte bugüne kadar yaşadığı 
her büyük sorunu el ele aşmayı başarmıştır. Son olarak 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın “Biz bize yeteriz” 
çağrısıyla başlattığı dayanışma kampanyası ile süreçten olumsuz 
etkilenen tüm kesimlere destek olmak için bütün ülke seferber 
olmuştur.

“Sorun küresel, mücadelemiz ulusal” ilkesiyle hareket ettiğimiz 
bu süreçte, milletimizin sağduyusu ve feraseti, devletine ve Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a olan güveni en 
büyük gücümüzdür. Kayıplarımızın artmaması ve salgından daha 
fazla etkilenmememiz için vatandaşlarımızın katkıları da hayati 
önemdedir. 

Türkiye bu sorunu da aşacak ve bu süreçten güçlenerek çıkacaktır. 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın “küresel ekonomik, 
siyasi ve sosyal düzende köklü değişiklikler yaşanması muhtemel 
yeni bir döneme giriyoruz. Inşallah 21’inci asrı Türkiye'nin asrı 
haline getireceğiz.” sözlerini düstur edinmemiz gereken günlerden 
geçmekteyiz. 

Bugüne kadar hayatını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah’tan 
rahmet, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı dilerken tüm sağlık 
çalışanlarımıza da üstün çabalarından ötürü teşekkür ederiz.
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