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1. ÖNLEMLER

6 Ocak 2020
• Sağlık Bakanlığı bünyesinde operasyon merkezi oluşturuldu. 15 kişinin 
görev yaptığı operasyon merkezinde Koronavirüs ile ilgili dünyadaki tüm 
gelişmeler anlık takip edilmeye başlandı.

14 Ocak 2020
• ‘‘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.

20 Ocak 2020
• Hong Kong, Hindistan, Endonezya, Malezya, Myanmar, Filipinler, Singapur, 
Tayvan, Tayland, ABD, Rusya ve Vietnam’da Vuhan'dan gelen tüm yolcular için 
giriş taramasının başlatıldığı bildirildi.

24 Ocak 2020
• Çin’den gelen tüm uçuşlarda yolcuların termal kamera ile taranmasına 
başlandı.

27 Ocak 2020 
• Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça Çin’e seyahat etmemeleri, Çin’e 
seyahat etmeleri halinde başta Hubei eyaleti olmak üzere vakaların yoğun olarak 
görüldüğü bölgelerden uzak durmaları önemle tavsiye edildi.

28 Ocak 2020 
• Bilim Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda 2019-nCoV Rehberi güncellendi; 
sık sorulan sorular ve cevapları hazırlandı.

29 Ocak 2020
• Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne “Riskli bölgelerden 
gelen uçuşlarda alınması gereken önlemler” ile ilgili yazı gönderildi.

1 Şubat 2020
• Termal kameralar aracılığıyla yapılan ateş taramaları genişletildi. Uzak 
Doğu ülkelerinden (Çin, Tayland, Japonya, Singapur, Tayvan, Malezya, Hong 
Kong, Güney Kore) ülkemize yapılan tüm uçuşlarda da bilgilendirme anonsu ve 
gelen yolcuların termal kamera ile taranmasına başlandı.
• Çin’ den tahliye edilen vatandaşlarımızı taşıyan uçaktaki yolcu ile 
mürettebat, teknik ekip ve sağlık personelinden oluşan toplam 61 kişi Dr. Zekai 
Tahir Burak Hastanesi’nde karantina altına alındı.



2 Şubat 2020
• 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.

3 Şubat 2020
• Türkiye, Çin’den gelen tüm uçuşları durdurduğunu açıkladı.

4 Şubat 2020
• Japonya, Tayvan, Tayland, Hong Kong, Singapur, Güney Kore ve 
Malezya’dan gelen yolcular, termal kamera kontrolünden geçirilmeye başlandı.

7 Şubat 2020
• Çin’den her türlü hayvan ithalatı geçici süre ile durduruldu.

23 Şubat 2020
• İran’dan Türkiye’ye tüm uçuşlar tek taraflı, kara ve demiryolu geçişleri ise 
geçici olarak durduruldu.

25 Şubat 2020
• 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.

27 Şubat 2020
• İran, Irak ve Gürcistan ile olan 8 sınır kapımızda Sahra Hastaneleri kuruldu.

29 Şubat 2020
• Çin, İran, Irak, Güney Kore ve İtalya ile ülkemize gidiş- geliş tüm yolcu 
uçuşları durduruldu.

2 Mart 2020
• Bilim Kurulu toplantısı yapıldı. Umre seyahatleri yeni tedbirler kapsamında; 
Umreden dönen tüm vatandaşlarımızın tedbirler gereği sağlık muayenesinden 
geçirdiğimiz, Umreden dönüşlerde, sağlık personelimizin uçaklarda hazır 
bulunacağı, seyahatlere görevli olarak eşlik edeceği bilgisi kamuoyu ile paylaşıldı.

3 Mart 2020
• Umre dönüşlerinde "14 Gün" uygulamasına dikkat edilmesi hususunda 
kamuoyu bilgilendirildi.

12 Mart 2020
• Sayın Cumhurbaşkanımız, Koronavirüs’e karşı alınacak tedbirlerin 
görüşüldüğü toplantıya başkanlık etti.



• Eğitim ile ilgili alınan tedbirler açıklandı. Okullarda eğitime 16-22 Mart2020 
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 Koronavirüs’e (Covid-19) karşı 
aldığı tedbirler çerçevesinde Nisan ayı sonuna kadar yapılacak tüm spor 
müsabakalarının seyircisiz oynanmasına karar verildiğini açıkladı.
• Almanya, Fransa, İspanya dahil 9 Avrupa ülkesi ile uçuşlar durduruldu.
• Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında, tüm Bakanların katıldığı ve 
Koronavirüs salgınına karşı alınacak tedbirlerin karara bağladığı bir zirve 
gerçekleştirildi.
• Hastanelerde ziyaret kısıtlaması yapıldı. Mesai saatleri içerisinde ziyaretçi 
kabul edilmemesi, mesai saatleri dışında sadece bir kişiye izin verilmesi kararı 
alındı.
• 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 alanlar, 
Bilim Kurulu’nca belirlenen şekilde sık periyotlarla temizlenecek ve dezenfekte 
edilecek; insan sirkülasyonunun yoğun olduğu yerler ve binalar ile toplu taşıma 
araçlarına dezenfektanlar yerleştirilecek.
• 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 yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar rapor süresi 
dolduğunda hastaneye tekrar başvurmadan ilacını doğrudan alabilmesi 
hususunda düzenleme yapılarak uygulamaya geçildi.
• Mart ve Nisan aylarında düzenlenecek ulusal ve uluslararası bilimsel açık ya 
da kapalı toplantı, kongre, konferans gibi etkinlikleri geçici bir süreyle ertelendi.
• Vatandaşlarımız yurt dışına kesinlikle çıkmamaları konusunda uyarıldı
• Hastalık belirtisi olanların ceza infaz kurumlarına alınmaması kararı alındı.
• Cezaevi görüşleri 2 hafta süreyle ertelendi.
• 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.
• Yüksek Hızlı Trenler (YHT) ve Marmaray hattı gibi toplu ulaşım araçları,
16 Mart itibariyle okulların tatil edilmesi sonrasında yoğunluk yaşanması 
nedeniyle D2 ve B2 belge sahibi araçların da sefer yapmalarına izin verildi. 13,14 
ve 15 Mart’taki Ankara-İstanbul ve İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren seferlerine 
de ilave seferler konuldu.
• Uçuş yasağı kapsamında 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 edilmektedir.

13 Mart 2020
• Vakaların görülmeye başladığı 11 ülke ile uçuşlar askıya alındı. 

14 Mart 2020
• Azerbaycan ile kara ve hava ulaşımı geçici olarak durduruldu. Gürcistan ile 
Sarp Sınır Kapısı yolcu geçişine kapatıldı.

15 Mart 2020
• Umre’den dönen tüm yolcular, sağlık taramasından geçirildi; şüpheli 
bulunanlar gelir gelmez hastaneye kaldırılıp, testleri yapıldı. Ankara ve Konya’daki 
öğrenci yurtlarında karantina mantığıyla ayrı odalara yerleştirildi.

16 Mart 2020
• Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve 
Hollanda’dan ülkemize yapılan uçuşlar 15 Mart saat 24.00 itibariyle durduruldu.
• Anılan ülkelere geçici olarak kısa süreliğine giden veya bu ülkelerde öğrenci 
olarak bulunan ve ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımız 16 Mart Pazartesi 
günü yerel saatle 17.00’ye kadar bulundukları ülkelerdeki Türk diplomatik 
temsilciliklerine başvuracak ve 17 Mart Salı günü saat 24.00’e kadar ülkemize 
dönebileceklerdir. Bu şekilde ülkemize dönen vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığı ve 
Bilim Kurulu’nun tedbirleri kapsamında 14 gün karantina/gözetim altına 
alınacaklardır.
• Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri 
kapsamında 60 yaş üstü hakim 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.
• 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 KİT'lerinin yurt 
genelinde artırıldığını, Koronavirüs’le alakalı laboratuvar sayısının 16'yaçıkarılarak, 
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 bugün saat 00.00 itibarıyla durduruldu.
• Sivil Toplum Kuruluşlarının (dernek, vakıf) genel kurulları ve sivil toplum 
kuruluşlarının eğitimleri dahil, 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.

17 Mart 2020
• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından tek hekim tarafından 
tek seferde verilebilen 10 günlük raporun 14 güne çıkarıldığı bildirildi.
• Milli Savunma Üniversitesi’ne bağlı Harp Okulları ve Astsubay Meslek 
Yüksek Okulları ile Harp Enstitüleri 13 Nisan’a kadar tatil edildi.

18 Mart 2020
• Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında “Koronavirüs’le Mücadele 
Eşgüdüm Toplantısı” gerçekleştirildi.
• Sağlık Bakanlığının, Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) Uygulama 
Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

20 Mart 2020
• Koşulları sağlayan vakıf hastaneleri ile özel sağlık kuruluşları, pandemi 
hastanesi ilan edildi.
• PTT, müşterilerine kargolarını el terminalleri sayesinde ‘Temassız Teslim’ 
yöntemiyle adreslerine ulaştırmaya başladı.

21 Mart 2020
• Ülkemiz tarafından uçuşların durdurulduğu 22 ülkeye ilave olarak 46 ülkeye 
daha uçuşlar durduruldu.
• 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.



22 Mart 2020
• İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olanlara sokağa 
çıkma sınırlandırılması 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 Recep Tayyip Erdoğan’ın resmî gazetede yayımladığı 
genelge ile kamu çalışanlarına kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde uzaktan 
çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanmaya 
başlandı.

23 Mart 2020
• 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.

24 Mart 2020
• 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.

25 Mart 2020
• Okulların 30 Nisan'a kadar tatil olmasına, uzaktan eğitimin devam etmesine 
karar verildi.
• Ekmek ve ekmek çeşitlerinin satışında kâğıt veya plastik ambalaja 
konularak 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 durdurulacak.
• Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz 
ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de 
dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm 
süreler 30 Nisan 2020'ye kadar durduruldu.

26 Mart 2020
• 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.



27 Mart 2020 
• 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.

28 Mart 2020
• Tüm Valiliklerde eş zamanlı pandemi Kurul Toplantısı düzenlendi.
• 81 il giriş çıkışlarında özel araçlardaki vatandaşların ateş dereceleri ve sağlık 
durumları kontrol edilmeye başlandı.
• Sahil bantları, mesire-ören yerleri ile piknik alanlarında piknik yapmak, balık 
tutmak, spor ve yürüyüş gibi faaliyette bulunmaları yasaklandı.
• Havayolu ile düzenlenecek uçuşlarda yolculara Seyahat İzin Belgesi şartı 
getirildi. THY yurt içinde sadece 14 büyükşehre sefer düzenleyeceğini duyurdu.
• 12 belde ve köy karantinaya alındı, 211 bin 670 iş yeri kapatıld
• 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.

29 Mart 2020
• Ankara Valiliğince, pazar yerleri ve marketlere çocukların girişi ile internet 
tabanlı uygulamalar aracılığıyla yolcu taşınması yasaklandı.
• Yüksek fiyatlara ürün satan ve vatandaşın sağlığını tehlikeye atanlara 
yönelik 
30 ilde düzenlenen operasyonlarda 160 kişi gözaltına alındı.
• İller arası otobüs seferleri saat 17.00 itibarıyla valiliklerin izniyle yapılmaya 
başlandı.

30 Mart 2020
• İstanbul, Ankara, İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışları sınırlandırıldı.
• 39 yerleşim yerinde karantina uygulanmaya başlandı.
• 569.549 hanenin ihtiyaç bildirimi yerine getirildi.
• İstanbul'da yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferleri 
durduruldu.
• Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet'ten yapılmaya başlandı.

31 Mart 2020
• Eczanelerin hafta içi ve Cumartesi günleri 10.00 - 18.00 saatleri arasında 
açık olması kararlaştırıldı.



• TBMM’ye ziyaretçi yasağı 30 Nisan'a kadar uzatıldı.
• Ankara'daki taksi ve servis araçları için ücretsiz dezenfeksiyon istasyonu 
kuruldu.
• Yerli solunum cihazının ilk deneme prototipinin çalışır haldeki ilk görüntüleri 
kamuoyuna sunuldu.
• Suriye'nin kuzeyinde görev yapan harekât bölgelerindeki birlikler için harekât 
alanlarına giriş çıkışlar ile ilgili ilave tedbirler alındı.
• Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Koronavirüs’ün ekonomik ve 
finansal etkilerine karşı parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine, mal ve 
hizmet ihracatçısı firmaların desteklenmesine yönelik ilave tedbirler aldı.

1 Nisan 2020
• YÖK, üniversitelerde tez savunması ve yeterlilik gibi sınavlarının, 
denetlenebilir olması ve kayıt altına alınması şartıyla video konferans veya benzeri 
dijital yöntemlerle gerçekleştirilebileceğini açıkladı.
• Pazar yerlerinde giriş ve çıkış haricindeki alanların demir bariyerlerle 
kapatılması ve bölgeye giriş ve çıkışların farklı noktalardan gerçekleştirilmesi kararı 
alındı.
• Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklaması yapan
Sağlık Bakanı Koca, uygulanan günlük KOVİD-19 testi sayısının 15.000’e
ulaştığını ve bunun, bir hafta içerisinde 20.000’i aşacağını belirtti.
• Arzu eden üniversite öğrencilerinin yükseköğretim kurumlarındaki bahar 
dönemi kayıtlarını dondurabilmesi kararlaştırıldı.

2 Nisan 2020
• Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 380 bin öğrenciye 
yurt ücretlerinin iade edileceğini, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında da ücret 
alınmayacağını duyurdu.
• Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili mevzuata 
aykırı uygulamaları tespit edilen 198 firma hakkında 10 milyon 90 bin 60 lira idari 
para cezası uygulanması kararı aldığını duyurdu.

3 Nisan 2020
• Cumhurbaşkanının Koronavirüs Bilim Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalar 
çerçevesinde; 30 Büyükşehir ve Zonguldak’a, 15 gün boyunca araç giriş çıkışına 
yasak getirildi. 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirildi. Pazar yeri ver market 
gibi kalabalık ortamlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Sokaklar dahil kamuya 
açık tüm mekanlarda sosyal mesafe kuralına en az3 adım olacak şekilde uyulmasına 
karar verildi.

4 Nisan 2020
• 30 büyükşehir ve Zonguldak için uygulanan araç giriş çıkış yasağı 
kapsamında denetimler başladı.
• Türk Hava Yolları’nın iç hat seferlerinin 20 Nisan’a kadar durdurulduğu 
bildirildi.



5 Nisan 2020
• 18-20 yaş arasındaki kamu çalışanları, özel sektörde çalıştığını belgeyenler ve 
mevsimlik tarım işçileri sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak. İçişleri Bakanlığı, 
ek genelgeyi valiliklere gönderdi.
• İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta 
zorlanan sokak hayvanları için yeni bir genelge yayımladı. Genelgede, 
vali/kaymakamlılar ile yerel yönetimler başta olmak üzere ilgili kamu kurum ve 
kuruluşları ile koordinasyon sağlanarak, bu süreçte sokak hayvanlarının aç 
kalmaması için gerekli tedbirlerin alınması istendi.

6 Nisan 2020
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Sağlık Bakanlığı ile 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın koordinasyonunda, 20-65 yaş arasındaki 
vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılacak. Başvurular, e-devlet kapısı üzerinden 
alınıyor.
• Sağlık Bakanlığınca valiliklere gönderilen yazıyla, sağlık kuruluşlarına 
girişlerde maske zorunluluğu getirildi.
• Milli Eğitim Bakanlığınca, Kovid-19 önlemleri kapsamında okulların 
kapanmasının ardından çocukların gelişim sürecinde etkin birer rol model olan 
velileri pratik bilgilerle desteklemek amacıyla TRT EBA kanallarından yayımlanmak 
üzere "BİZDEN" isimli veli kuşağı hazırlandı.
• İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada provokatif koronavirüs paylaşımı yaptığı 
belirlenen 616 şüpheli şahıstan 229'unun yakalandığını bildirdi.
• İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri 
kapsamında sınırlandırmalara uymayan 65 yaş üzeri 6 bin 131 kişiye idari, 149 kişiye 
adli, 20 yaş altında ise 3 bin 102 kişiye idari, 102 kişiye de adli işlem yapıldığını 
söyledi. 
• Yükseköğretim Kurulu, koronavirüs önlemleri kapsamında üniversitelerce 
nisan, mayıs ve haziran aylarında yapılacak Seviye Tespit Sınavı ve muadil sınavların 
ertelenmesine karar verdi.
• Barış Pınarı bölgesindeki yol kontrol noktalarında broşürler dağıtıldı, meskun 
mahallelerde virüsten korunmak için alınması gereken tedbirler anons edildi.

7 Nisan 2020
• Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamış olduğu, 65 yaş üstü vatandaşlara 
kolonya ve maske dağıtımı bekçiler tarafından gerçekleştirilmeye başlandı.
• Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından “Toplum 
Bilimleri Kurulu” adında yeni bir kurul oluşturduk. Kurul, süreçle ilgili öngörü 
çalışmaları yapacak, toplumsal öneriler getirecek." dedi. Bakan Koca, maske 
satışının yasaklandığını da açıkladı. Koca, Kovid-19 vakalarının tespit ve takip 
edilebilmesi için 'Hayat Eve Sığar' adlı bir cep telefonu uygulaması geliştirildiğini 
söyledi. Bakan Koca, koronavirüs salgınını kontrol ve hastaların takip edilmesi 
amaçlı geliştirilen cep telefonu uygulamasının birkaç gün içinde devreye gireceğini 
ifade etti.



• İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 
sınırlandırmalara uymayan 65 yaş üzeri 6 bin 131 kişiye idari, 149 kişiye adli, 20 yaş 
altında ise 3 bin 102 kişiye idari, 102 kişiye de adli işlem yapıldığını söyledi.
• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca koronavirüsle mücadele 
kapsamında "Evsizlere Konaklama Projesi" başlatıldı. Proje ile evsiz ve kimsesiz 
kişiler tespit edilip il sınırları içindeki kamu kurumu misafirhanelerine yerleştirilecek.
• TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un talimatıyla, TBMM üyeleri oturumlara 
maske ile katılmaya başladı ve milletvekillerine kolonya ikram edildi. Meclis binası 
içerisinde de sosyal mesafenin gözetilmesine özen gösterilmeye devam ediliyor.
• Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, "immün plazma" tedavisi için günde 
750 bağışçıdan plazma alabilecek kapasitede olduklarını, bağışçıların haftada bir, 
toplam 3 sefer plazma bağışlayarak 6 koronavirüs hastasına umut olabileceğini 
bildirdi.  Sağlık Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen tedavide ilk gönüllü 
plazma bağışçısı, koronavirüsü yenen Dr. Kürşat Demir oldu.

8 Nisan 2020
• İletişim Başkanlığı tarafından “Kovid-19 Tecrübeleri ve Salgına Karşı 
Mücadelede Uluslararası İş Birliği” başlıklı bir videokonferans düzenlendi.
• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının müşterek organizasyonu 
ve Milli Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının katkılarıyla içerisinde kolonya ve 
5 maskeyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının bulunduğu 
paketler, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara ulaştırılmaya başlandı.
• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Sokağa 
çıkmanın minimum düzeye indirildiği, sosyal mesafe anlayışının yaygınlaştığı ve 
'evde kal' çağrısının sıklıkla yapıldığı bu dönemde kadına yönelik şiddetle mücadele 
eden kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili diğer birimler görevlerini kesintisiz şekilde 
sürdürmektedir."
• Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Ülkemizde ilk yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) vakası görülmeden önce bazı adımlar attık. Bunlardan en önemlisi, 
perakende zincirlerini ileride yaşanabilecek olası sıkıntılara hazır olmaları 
konusunda yönlendirmemizdi. Bu sayede marketlerimizin stokları iyi ve rafları dolu 
durumda."
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Murat Kurum: "Maske ve eldiven atıkları, kurum 
ve işletmelerin giriş çıkışları ile ortak kullanım alanlarında biriktirilecek. Ev ve iş 
yerlerindeki maske ve eldiven atıkları en az 72 saat bekletildikten sonra evsel atık 
olarak belediyeye teslim edilecek." 
• İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 45 ildeki 2 ilçe merkezi, 
6 belde, 92 köy, 47 mahalle ve 9 mezra olmak üzere, 156 yerleşim yerinde 
karantinanın sürdüğünü, 5 ildeki 6 yerleşim yerinde karantina uygulamasının sona 
erdirildiğini bildirdi.
• Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki 
merkezi sınavı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık sürecindeki 8 ve 
12'inci sınıf öğrencileri için kademeli olarak internet üzerinden aktif hale getirilmeye 
başlanan "EBA Canlı Sınıf" uygulamasında öğrencilerle buluştu.



• Sağlık Bakanlığı tarafından Kovıd-19 salgınının azaltılması ve hastaların 
izolasyonu için geliştirilen Pandemi İzolasyon Takip Projesi (İTP) İletişim Başkanlığı 
tarafından duyuruldu.
• AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet 
Özhaseki, AK Parti'li belediye başkanlarına, tıbbi malzeme atıklarının güvenli şekilde 
bertaraf edilmesini sağlayacak atık kutularının şehirlerde yerini almasına yönelik 
yazı gönderdi.
• AK Parti Grup Başkanvekili Turan, MHP grubu ile hazırladıkları sağlıkta 
şiddetin engellenmesine yönelik kanun teklifini, Meclis Başkanlığı'na sunduklarını 
bildirdi.
• Koronavirüs önlemleri kapsamında Yükseköğretim Kanunu’nda değişiklik 
öngören yasa teklifi TBMM’ye sunuldu. Teklifte salgın nedeniyle eğitime verilen 
aranın yaz tatilinde telafi edilmesi ile Ankara ve Kocaeli illerinde yeni vakıf 
üniversitelerinin kurulması yer aldı.
• Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobiyoloji Referans 
Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanlığınca, yeni tip koronavirüsün 
izolasyonu gerçekleştirildi.

9 Nisan 2020
• Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, pandemi vakalarının tanı ve tedavi 
hizmetleri, acil hal kapsamına alındı. Özel hastaneler virüs tedavisi gören 
hastalardan muayene katılım ücreti ve ilave ücret isteyemeyecek. Sağlık uygulama 
tebliği değişikliği ile pandemi tedavisi gören hastaların ilaçlarını hastaneden temin 
edebilmeleri de sağlandı.
• Milli Eğitim Bakanlığınca günde 10 bin olmak üzere ayda 300 bin "yüz 
koruyucu siperlik" için seri üretime geçildi.
• İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koranavirüs nedeniyle vatandaşlara 
"şehir değiştirmeyin" çağrısında bulundu.
• İçişleri Bakanlığının, valiliklere gönderdiği yeni tip koronavirüs tedbirleri 
kapsamında özel gereksinimi olan çocuk ve gençlerle ilgili istisnaları içeren ek 
genelgeye göre, 20 yaş altındaki özel gereksinimi olan çocuk ve gençlerin, uygun 
şartlarda evlerinden çıkmalarına izin verilecek.
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında "Atık Su 
Yönetimine İlişkin Önlemler Genelgesi" yayımlandı.
• Koronavirüs önlemleri ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu;
 "Büyükşehirlerde hayat hafta içi yüzde 85-90 oranında tam anlamıyla 
kendisini evine çekmiş durumda."
 “Şu anda günde 10 milyon maske dağıtılıyor Türkiye'de 10 milyon maske 
üretiliyor. Çok yakın zamanda inşallah bu sayı 20 milyon ve üzerine çıkacak.”
• İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve 
Jandarma Genel Komutanlığına bağlı kaçaklık organize suçlarla mücadele ekipleri, 
yeni tip koronavirüs salgınını fırsata çevirerek, fahiş fiyat uygulayan ve stokçuluk 
yapanlara yönelik çalışma kapsamında sahte, izinsiz, sağlıksız dezenfektan, kolonya, 
maske ve sağlık ürünleri üretenlere yönelik 9 Mart-8 Nisan'da 65 ilde 288 
operasyon düzenlendi.



• YÖK, koronavirüs salgını nedeniyle öğrencilerin eksik kalan sektördeki 
uygulama eğitimlerinin üniversiteler tarafından uzaktan eğitim yöntemiyle veya yaz 
öğretimi şeklinde tamamlatılabilmesine karar verildiğini bildirdi.
• Pandemi İzolasyon Takip uygulamasına Sağlık Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu Başkanlığı ve tüm GSM operatörlerinin iş birliğiyle başladı.
• Bursa’da üretilen Türkiye’nin ilk entübasyon kabini Bursa Şehir Hastanesi’nde 
kullanılmaya başlandı.

10 Nisan 2020
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği 
Konseyi'nin "Kovid-19 Salgınıyla Mücadelede İşbirliği ve Dayanışma" konulu 
olağanüstü video konferans zirvesinde konuştu: “Bakü-Tiflis- Kars hattı üzerinden 
mevcut yüke ek günlük 3 bin 500 ton yükün taşınabilmesi için çalışmalar 
yapıyoruz.Konsey üyelerimizden geçiş belgesi kotası, geçiş ücretleri, sürücü vizeleri 
gibi konularda kolaylık sağlamalarını bekliyorum.” dedi.
• Kovid-19 virüsüne karşı alınacak tedbirler kapsamında, Libya halkına ve 
bölgede görev yapan eğitim iş birliği ve danışma timlerine sağlık malzemeleri 
gönderildi.
• Sağlık Bakanlığının temin ettiği maskelerin 20-65 yaş arası vatandaşlara 
ücretsiz dağıtılması kararı, uygulamaya konuldu. Vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı 
tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodu eczanelere bildirerek 
ücretsiz maske alabilecek.
• Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 
 "Türkiye'de vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,15'tir. Nüfusu 10 milyonu 
aşan ülkeler arasında 12. sıradayız.
 Türkiye genelindeki hastanelerde yatak doluluk oranı yüzde 36,3. Hastaneye, 
yoğun bakıma yatış ve entübe edilen hasta sayısının stabil döneme girdiğini, artış 
hızının azaldığını söyleyebiliriz. Yoğun bakım sürecimiz, diğer ülkelere göre özellikle 
son haftalarda giderek düşmeye başladı.”
• Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Salgının yarattığı kaygıyı 
normalleştirmelerine destek olabilmek için öğrencilerimiz ve velilerimize yönelik iki 
ayrı rehberi daha önce hazırlamıştık. Şimdi de gençlerimize yönelik bilgilendirme 
rehberi hazırladık.”
• Adalet Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle daha önce 
cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri 
kapsamında 30 Nisan'a kadar uzattı.
• Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hafta sonu 
30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı. İçişleri 
Bakanlığının genelgesi kapsamında büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, 
Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, 
İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, 
Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van ile Zonguldak il 
sınırları içinde 12 Nisan saat 24.00'e kadar vatandaşlar sokağa çıkamayacak. 
Sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacak.



• İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 ile ilişkin sokağa çıkma yasağını 
değerlendirirken, "Pazar gününden itibaren bu devam edecek diye bir telaş söz 
konusu olmasın. Pazar günü akşam saat 24.00 itibarıyla bitecektir. Vatandaşlarımızı 
bir bulaştan korumak için bu adım atılmıştır."
• İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sokağa çıkma yasağı sadece 48 saatliğine 
olup fırın, eczane gibi işletmeler bu yasak sırasında faaliyetlerine devam edecek."
• İstanbul, Arnavutköy'de bulunan 128 yıllık tarihi binanın 45 gün içerisinde 
salgın hastanesi olarak kullanıma açılması bekleniyor. Hadımköy'de Sultan 
2. Abdulhamit Han'ın yaptırdığı tarihi hastane, pandemi hastanesi olarak 
kullanılacak.
• 13 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı duyurulan MSÜ askeri öğrenci 
aday tercih işlemleri ertelendi.

11 Nisan 2020
• İçişleri Bakanlığınca hafta sonu 31 ilde uygulanacak sokağa çıkmağa yasağına 
ilişkin genelge valiliklere gönderildi. 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 12 Nisan saat 
24.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı.
• Yasak kapsamı dışındaki fırın işletmeleri ekmek üretimine devam ederken fırın 
çalışanları ile Vefa Sosyal Destek Grupları, ekmek ihtiyacı olan vatandaşların 
evlerine dağıtım yaptı.
• İçişleri Bakanlığı, 31 ilde vatandaşların neredeyse tamamının sokağa çıkma 
yasağına uyduğunu, bu kuralı ihlal eden 2 bin 756 kişiye ise adli ya da idari işlem 
gerçekleştirildiğini bildirdi.
• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli ve milli bor katkılı el 
dezenfektanı "BOREL"in haftaya raflarda yerini alacağını bildirdi.
• Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurtlarda 13 bin 968 
vatandaşın karantinada olduğunu, 17 bin 504 vatandaşın ise yurtlardan ayrıldığını 
açıkladı.
• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sokağa çıkma yasağı kapsamı dışında kalan 
vatandaşlar için İstabul'da Marmaray ve Ankara'da Başkentray'ın yarım saat 
aralıklarla sefer yapacağını açıkladı.
• Adalet Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 Mayıs-10 Temmuz 
arasında yapılması planlanan hakim ve savcı adaylığı mülakatlarını erteledi. 
• Milli Savunma Bakanlığı, 6 ambulans ve 2 oksijen kompresörünü Arnavutluk 
Savunma Bakanlığına teslim etti.
• Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisine ilişkin 
düzenlemeyi de içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Mili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonunda kabul edildi.
• İstanbul Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplu taşıma araçlarında sosyal 
mesafenin korunmasına yönelik ve 13 Nisan 2020 sabah 05.00'dan itibaren 
uygulanacak bir diz yeni tedbir ve karar aldı.



12 Nisan 2020
• Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürüyle yaptığı görüşmede, 
mevcut ve ortaya çıkabilecek ihtiyaçları ele aldıklarını bildirdi.
• Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 
Kovid-19 virüsüyle mücadelede kullanılacak ikinci grup sağlık malzemelerinin bugün 
İngiltere'ye gönderildiği bildirildi.
• İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) tedbirleri bünyesinde 31 ilde sokağa çıkma yasağı kapsamında alınan 
karara yüksek oranda uyum sağladığı belirtildi.  Bu kuralı ihlal eden 24 bin 88 kişiye 
ise adli ya da idari işlem gerçekleştirildiğini bildirdi.
• Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca, bugünden itibaren toplu taşıma 
araçları ile içerisinde birden fazla kişi bulunan özel araçlarda maske kullanılmasının 
zorunlu tutulmasına, maske kullanmayanların toplu taşıma araçlarına alınmamasına 
ve maskesiz olduğu tespit edilen sürücü ve yolculara ayrı ayrı ceza uygulanmasına 
karar verildi.

13 Nisan 2020
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca denize kıyısı olan 28 ile gönderilen 
genelgeye göre; “Yurt dışından gelen ve sıhhi bir risk taşıyıp taşımadığı kontrol 
edilmeyen hiçbir gemi ile temas kurulmayacak. Kontroller neticesinde risk 
taşımadığı tespit edilen gemilere sadece koruyucu ekipmanlar ile temas 
sağlanacak.''
• İçişleri Bakanlığınca getirilen iki günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi ancak 
Kovid-19 önlemleri kapsamında kent genelinde 65 yaş ve üstü ile 20 yaş 
altındakilerin dışarı çıkma kısıtları devam ediyor.
• Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, son zamanlarda özellikle sosyal 
medya hesapları üzerinden e-Devlet ya da resmi kurumların logolarını kullanarak 
"Bankaların kredi kartı aidat iade işlemleri başlamıştır. İadenizi almak için yukarıdaki 
linke tıklayın." şeklinde bazı paylaşımlar yapanların tespit edildiği bildirildi.
• Türkiye Adalet Akademisi, 240 hakim ve savcı adayının yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitimine ilişkin uygulamayı başlattı.
• Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli başkanlığında olağanüstü toplanan 
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kızılay Meydanı, Zincirlikuyu, Fatih Sultan ve Müverrih Ali 
caddelerinin yarından itibaren 14 gün süreyle 09.00 ile 21.00 saatleri arasında yaya 
trafiğine kapatılmasına karar verdi. 

14 Nisan 2020
• Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde video konferans 
yöntemiyle gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından 
açıklamalarda bulundu. Bakan Koca; 
 “İstanbul'da 1200 filyasyon ekibi görev almakta. Türkiye genelinde bu 
ekiplerin sayısı 4 bin 600. Koronavirüsle mücadelemiz mahalle bazına kadar inmiş 
bir mücadeledir. Filyasyon sağlam bir veri kaynağına ihtiyaç duyar. Filyasyon 
yöntemini bizim gibi uygulayan hiç olmadı. Pozitif tanı konan hastaların her birinin 
son üç gün içinde temas ettiği bütün kişilere ulaşıp, onları taramaya çalıştık."



• Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; “Nisan ayında askere alınacak 53 bin 
yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin, birliklere yeni er 
gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet 
süresinin bir ay uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin 
uygun olacağı değerlendirilmiştir."
• Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurtlarda 12 bin 912 
vatandaşın karantinada olduğunu, 20 bin 427 vatandaşın ise yurtlardan ayrıldığını 
açıkladı.
• Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri 
kapsamında okullardaki eğitime ara verildiği süreçte öğrencilere, evde geçirdikleri 
zaman diliminde uzaktan eğitim aracılığıyla uluslararası sertifikalarına sahip olma 
imkanı sunulması için gerekli altyapı çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.
• AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Yeni Koronavirüs (Covid-19) 
Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına 
sunuldu.
• AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı AK Parti ve MHP gruplarının 
ortak hazırladığı infaz düzenlemesini içeren Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 
Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 
TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
• Türk Hava Yolları, tüm dış hat uçuşlarını 20 Mayıs 2020'ye kadar 
durdurduğunu duyurdu.

15 Nisan 2020
• Ulaştırma ve Altyapı Bakan Adil Karaismailoğlu, "28 Mart'tan itibaren demir 
yollarımızda yolcu taşıması kısıtlanınca tüm imkanları yük taşımacılığı için seferber 
ettik. Mümkün hatlardaki demir yollarımızı insan teması olmadan yük taşıması için 
kullanıyoruz." 
• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kovid-19 salgınıyla mücadele 
kapsamında Ar-Ge çalışmaları yürütülen bor katkılı el dezenfektanının laboratuvar 
süreçlerinin tamamlandığını ve seri üretime hazır olduğunu belirterek, "İnşallah 
yarından itibaren de BOREL'i farklı satış noktalarında vatandaşlarımızla 
buluşturacağız. Bütün dünyada kişisel hijyen ürünlerinde ciddi bir sıkıntı 
yaşanmasına rağmen, bizler kendi kaynaklarımızı koordine ederek 
vatandaşlarımızın talebini ivedilikle karşıladık."
• Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde yurt 
dışında bulunan 25 bin vatandaşı Türkiye'ye getirdiklerini, halen yurt dışında 
bulunan ve dönmek için başvuran Türkleri de karantina koşullarını hazırlayarak en 
kısa sürede getireceklerini bildirdi.

16 Nisan 2020
• Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması süresince 
medya faaliyetleri ve gazete dağıtımına ilişkin kararları yayımladı.
• İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada son 31 günde, 
asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan, 5 bin 603 sosyal medya hesabı 
incelendi, 765 şüpheli şahıs tespit edildi, 303 şahıs yakalandı." bilgisi verildi.



• Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs ile 
mücadele kapsamında, gemilerle kılavuz kaptanlar hariç tüm insan temasının 
kesildiğini belirterek, bu süreçte yaşanacak sıkıntıların önüne geçmek amacıyla da 
tüm gemi, deniz araçları, gemi adamları ve şirketlerin belgelerinin 3 ay süreyle 
uzatıldığını bildirdi.
• Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocukların ebeveynleriyle güzel anılar 
biriktirmeleri için okul öncesinden 8'inci sınıfa kadar evde etkinlik tavsiyelerinin yer 
aldığı kapsamlı bir "Uzaktan Eğitim Yakından İlgi Seti" hazırladıklarını bildirdi. 
Bakan Selçuk, "Okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapılmayacak. 'Yazın 
2 ay okullar açık olacak.' yorumu doğru değil."
• MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında yürüttüğü Ar-Ge sonucu ilk solunum 
cihazını Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretti.
• İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine, hafta sonu 31 ilde uygulanacak sokağa 
çıkma yasağı ile ilgili genelge gönderildi.
• Kovid-19 Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması 
Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 
TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
• Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, havaların ısınmasıyla dışarıya daha 
fazla çıkan vatandaşların yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında anonslarla 
sürekli uyarılması talimatı verdi.

17 Nisan 2020
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 59 ülkeden yaklaşık 
25 bin vatandaşın yaklaşan Ramazan ayı ve bayramını evlerinde geçirebilmesi için 
başlatılan tahliye operasyonu, 27 Nisan'da tamamlanacak.
• Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında 
yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucu İstanbul Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin 
Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ambulans ve sahra hastaneleri için 
üretilen uzaktan kontrollü solunum cihazının tanıtımı yapıldı.
• Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kovid-19 salgını 
tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşları "Evde kal hareketsiz kalma" 
projesine katılmaya davet etti.
• İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid19) salgınıyla 
mücadele kapsamında, bu gece saat 23.59 itibarıyla deniz yolu ile İstanbul'a giriş ve 
çıkışların, il sınırları içerisinde özel teknelerle seyir yapmanın yasaklandığını bildirdi.
• Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri 
çerçevesinde uçuşların iptal edilmesi nedeniyle Türkiye'ye dönemeyen vatandaşlar 
için ABD'nin 3 kentinden özel seferler düzenleyecek. 

18 Nisan 2020
• Sağlık Bakanı Fahrettin Koca;
 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine 
sahip hastanelerinden İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının 
20 Nisan'da açılacağını bildirdi.
• Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle mücadale kapsamında, 
vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabileceği ve kendi sağlıklarını 
takip edebileceği "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması hayata geçirildi.



• Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dış turizmle ilgili çalışmalara 
ilişkin, "Yeni bir projeyi hayata geçirmeye başladık. Sertifikasyon, yani koronavirüs 
olmayan alanları sertifike eden bir sistem. Bu çerçevede, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
koordinasyonunda, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Orman Bakanlıkları yetkilileri ile 
konuyla ilişkili bütün STK'lerin bulunduğu bir komisyon oluşturduk."
• Milli Eğitim Bakanlığınca, 13 Nisan'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve 
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlığındaki 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin 
kullanımına açılan EBA Canlı Sınıf uygulamasında yaklaşık 150 bin ders yapıldı.
• Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’de üretilen ihracat 
malzemelerini Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan’a götürecek 
olan 82 konteynerden oluşan 940 metrelik trenin, Kars’tan Gürcistan’a doğru 
hareket ettiğini bildirdi.
• Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu;
 Yurt dışında Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısı 
342'ye yükseldi.
 72 ülkeden 105 sefer daha planlandı. Ramazan başlamadan önce 
vatandaşlarımızı ülkemize getirmeyi hedefliyoruz.
 (Kovid-19 salgını nedeniyle) Bizim çağrımız üzerine önümüzdeki hafta İslam 
İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi video konferans usulüyle toplanacak.
• 30 büyükşehirle Zonguldak'a kara, hava ve deniz yoluyla tüm giriş çıkışlara 
yönelik kısıtlamalar bu gece saat 00.00'dan itibaren 15 gün daha uzatıldı.

19 Nisan 2020
• İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada;
 “Sokağa çıkma kısıtlaması daha önce de kamuoyuna açıklandığı üzere bu 
gece saat 24.00'te sona erecektir.
 Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ve Zonguldak'taki sokağa çıkma 
kısıtlamasına vatandaşlarımız yüksek oranda uyum göstermiştir. Sokağa çıkma 
kısıtlaması kuralını ihlal eden 20 bin 398 kişiye adli ve idari işlem 
gerçekleştirilmiştir.”
• Yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak 
kapasitesine sahip Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı yarın açılıyor.
• Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında haftalık maske 
üretimini 10 milyona, tulum üretimini 110 bine, dezenfektan üretimini de 40 bin 
litreye çıkarmayı planlıyor.
• Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uzaktan Eğitim Yakından İlgi setine, "Kriz 
Durumunda Oyun" başlıklı yeni bir kılavuz eklediklerini belirterek, "Kriz 
durumlarında oyunun iyileştirici bir rolü vardır. Çocukların kaygı ve korkuları ile baş 
edebilmelerine, normale dönüldüğünü hissetmelerine, rahatlamalarına ve moral 
düzeylerinin yükselmesine yardımcı olmaktadır."
• Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'nden (KKTC) yurda getirilen 175 Türk vatandaşı, Muş'taki Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüğüne ait öğrenci yurduna yerleştirildi.
• Malta’da geçici süre için bulunan ve yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 
Türkiye’ye dönmek isteyen 104 Türk vatandaşı, Türk Hava Yollarına ait özel seferle 
yurda doğru yola çıktı.



20 Nisan 2020
• Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı hizmete açıldı. Başakşehir Şehir 
Hastanesi Hizmete Alım ve Yerli Solunum Cihazı Teslim Töreni, Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank'ın katıldığı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
• Sağlık Bakanı Fahrettin Koca;"(Başakşehir Şehir Hastanesi) Tamamı hizmete 
girdiğinde Avrupa'nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip 
hastanesi olacaktır. Şu an açılışını yaptığımız 155 yoğun bakımda ise 155 
ventilatörümüz kurulmuş durumda."
• Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank;“Onlarca mühendis bir araya geldi, 
gece gündüz çalıştılar ve büyük bir özveriyle sadece 14 gün gibi kısa bir sürede seri 
üretim bandından ilk yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazlarını indirdiler. Bugün 
testleri tamamlanmış ürünlerin bir kısmını Sağlık Bakanlığı'mıza teslim ediyoruz. 
İnşallah mayıs sonuna kadar 5 bin cihaz üretilmiş olacak.”
• Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgınına ilişkin alınan tedbirler ve gelecek dönemde yapılacak 
çalışmaları değerlendirmek üzere 81 ilin Gençlik ve Spor İl Müdürü ile video 
konferans üzerinden görüşme gerçekleştirdi.
• İngiltere'de bulunan 337 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
önlemleri kapsamında uçakla Türkiye'ye getirildi.
• Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan 366 Türk vatandaşının yurda dönüş 
talepleri kapsamında Türkiye’ye ulaşmaları sağlandı.

21 Nisan 2020
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu 
(MYK) toplantısında yaptığı konuşmada, "Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre 
geçirmeye başladığımızı görüyoruz. Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst 
düzeyde riayeti sağlayarak, inşallah, bayram sonrası ülkemizin normal hayata 
geçişini hedefliyoruz." dedi.
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen 
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerçekleştirilen tahliye 
kapsamında Türkiye, Kırgızistan'a Türk Hava Yollarına (THY) ait uçak gönderdi. 
• Belçika'da geçici süre için bulunan ve yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 
Türkiye’ye dönmek isteyen yaklaşık 340 Türk vatandaşı, Brüksel'den THY'ye ait özel 
seferle yurda getiriliyor.
• Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin yurt dışındaki çok sayıda 
büyükelçi ve daimi temsilcisiyle yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkilerine ilişkin 
video konferans görüşmesi yaptı.
• İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine, 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da 31 ilde 
uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderildi. Genelgeye göre;
 Ramazanın başlayacak olması nedeniyle 21 ve 22 Nisan günleri market ve 
bakkalların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi. 
 23 ve 24 Nisan'da market ve bakkallar 09.00-14.00 arasında faaliyet 
gösterecek, vatandaşlar ikametlerine yakın market ve bakkallara gidip gelebilecek. 
Sokağa çıkma yasağı süresince ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul 
satan iş yerleri ile tatlı üreten yerler açık olacak. 



 Sokağa çıkma yasağının olduğu perşembe ve cuma günleri gazete 
dağıtımı/satışı marketler ve bakkallar aracılığıyla yapılacak. Hafta sonu gazeteler, 
gazete şirketlerinin araçları, tespit edilecek içme suyu bayileri ve Vefa Sosyal 
Destek Birimleri aracılığıyla dağıtılacak.
• Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hava yolu yolcu haklarına ait 
yönetmelikte yapılan düzenlemeyle bilet iadelerini garanti altına aldıklarını bildirdi.
• Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı hediyesi olarak kaleme aldığı "İçimdeki Okul Sesleri" adlı kitap, Eğitim 
Bilişim Ağı dijital kütüphanesinden öğrencilerin erişimine açıldı.
• Ankara Valiliği koordinesinde hazırlanan 80 bin gıda kolisi, il merkezi ve 
25 ilçedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.
• Türk Kızılay tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görüp 
iyileştikten sonra immün plazma bağışı yapanlara madalya verildi.

22 Nisan 2020
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türk vatandaşlarının 
Ramazan ayı ve bayramını evlerinde geçirebilmesi için Rusya’ya Türk Hava Yollarına 
(THY) ait 2 uçak gönderildi.
• Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yurtdışındaki vatandaşların Ramazan’ı 
ülkelerinde geçirebilmesi için başlatılan tahliye operasyonu kapsamında şimdiye 
kadar 73 ülkeden 26 bine yakın vatandaşın başvuruda bulunduğunu açıkladı.
• İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele 
kapsamında ramazanda uygulanacak tedbirleri içeren genelge gönderildi.
 Buna göre ramazanda iftar ve sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren 
etkinlikler ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek.
 İftar saati ve öncesindeki kuyruklar Kovid-19 riskini artıracağından fırınlardaki 
ekmek üretimi ve siparişler, iftardan 2 saat önce sonlandırılacak.
 Trafik yoğunluğunun önlenmesi için iftardan en az 3 saat önce toplu taşımada 
kullanılan araç ve sefer sayıları artırılacak.
 Türbe ziyaretleri kısıtlanacak, mezarlıklara giriş çıkışlar ayrı planlanacak, arife 
ve bayramda mezarlık ziyaretlerinde ateş ölçümü yapılacak.
 Davulcuların tek tek vatandaşlardan bahşiş toplamasına izin verilmeyecek, 
hizmetlerinin karşılığı yerel yönetimlerce karşılanabilecek.
 Fahiş fiyat uygulayan işletmelere yönelik denetimler artırılacak, gerekli idari 
işlemler ivedilikle yapılacak.
• Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Kaymakcı, yeni 
tip koronavirüs salgınına ilişkin tedbirler kapsamında, şimdiye kadar 76 ülkeden
32 bin civarında Türk vatandaşının ülkeye getirildiğini bildirdi.

23 Nisan 2020
• Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, 
Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla;
 Ürdün'deki Türk vatandaşlarının tahliyesine başlandı. Ürdün'de bulunan 
166 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları'na ait uçakla Samsun'a getirildi.



 249 kişi, Umman'dan kalkan uçakla Van Ferit Melen Havalimanı'na getirildi.
 Suudi Arabistan'daki 176 Türk vatandaşı, Türkiye'ye getirildi.
 Moldova'dan yeni tip Koronavirüs salgını dolayısıyla tahliye edilerek uçakla 
Erzurum'a getirilen 159 Türk vatandaşı, otobüslerle Bayburt'a gönderildi.
• İçişleri Bakanlığınca, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan ayı 
öncesi 31 il başta olmak üzere ülke genelinde, 52 bin 220 personelin katılımı ile 
"Türkiye Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 
"Sokağa çıkma kısıtlaması öncesindeki denetimlerde, sosyal mesafe kuralını ihlal 
eden 3205 kişi hakkında idari/adli işlem uygulandı."
• Milli Eğitim Bakanlığınca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
etkinlikleri kapsamında "Online İnovasyon Yarışması" düzenlendi. İlk kez 
düzenlenen yarışmanın ödül töreni de online olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya 
Selçuk'un katılımıyla gerçekleştirildi.
• Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılması ve telafi eğitimlerine ilişkin, 
"Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu süreçler yeniden 
masaya yatırılacak ve çok kısa bir zamanda kamuoyu ile bunu paylaşma imkanımız 
olacak."
• Kültür ve Turizm Bakanlığınca, çocukları sinemayla tanıştırarak, erken yaşta 
sinema kültürü edinmelerine rehberlik eden Çocuk Filmleri Festivali'nin 16'ncısı bu 
yıl ilk kez dijital ortamda yapılacak.
• Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, dün 17 ülkeden 25 sefer ile 5 bin 
284 Türk vatandaşının daha Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.
• Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa 
çıkma kısıtlaması nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 
100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı evlerde kutlandı. 
Vatandaşlar, saat 21.00'i gösterdiğinde çocuklarıyla birlikte balkon ve 
pencerelerden İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan coşkuyla seslendirdi.
• İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağı, Kovid-19 mücadele 
kapsamında tıbbi sağlık ekipmanları almak üzere İstanbul'a geldi.

24 Nisan 2020
• Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında 
yurtdışında kalan Türk vatandaşların tahliyesi sürüyor; 
 Karadağ'da kalan ve Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşları için özel 
uçak seferi düzenlendi.
 İsviçre'den, Türkiye'ye getirilen 155 Türk vatandaşı Amasya'da öğrenci 
yurduna yerleştirildi.
 Azerbaycan'dan, Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşları, gözlem altında 
tutulacakları Niğde'deki yurda yerleştirildi.
 Hollanda'da bulunan 312 Türk vatandaşı, Türkiye'ye getirildi.
 Irak'tan 135 Türk vatandaşı, Türkiye'ye ulaştırıldı.
• Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 
yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik alınan tedbirler ve normalleşme sürecinin 
koordinasyonunu değerlendirdi. Görüşmede, salgına yönelik alınan tedbirler ve 
normalleşme süreci masaya yatırıldı.
• İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen ramazan tedbirleri 
genelgesi kapsamında fırıncılar, iftara 2 saat kala pide yapımına son verdi.



25 Nisan 2020
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye 
operasyonu kapsamında;
 ABD'deki 346 Türk vatandaşını taşıyan THY uçağı Gaziantep Havalimanı'na 
indi.
 ABD'de kalan 282 Türk vatandaşının bulunduğu uçak Ankara'ya geldi.
 ABD'den getirilen 225 Türk vatandaşı, Düzce'de yurda yerleştirildi.
• Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kovid-19 salgını nedeniyle bugüne kadar 
60 binin üzerinde vatandaşın ülkeye getirildiğini söyledi.
• Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun; "Dünya genelinde 
54 ülkeye test kiti, eldiven ve maske gibi tıbbi malzeme gönderdik. Türkiye bu zorlu 
zamanda insani sorumlulukla birçok ülkeye ve müttefikine destek oluyor."
• İçişleri Bakanı Soylu, Kovid-19 tedbirlerine uyan fırıncılara, "Salgınla 
mücadelede sokağa çıkmanın sınırlandırıldığı günlerde yaptıkları hizmetlere ve 
Ramazan ayında belirtilen kurallara riayet eden tüm fırıncılarımıza teşekkür 
ediyoruz." 
• Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından 
gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri 76 ildeki yurtlarda 23 bin 801 
vatandaşın bulunduğunu, 32 bin 668 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını açıkladı.

26 Nisan 2020
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden 
yaklaşık 25 bin vatandaşın Ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi 
amacıyla başlatılan tahliye kapsamında;
 Etiyopya'daki 289 Türk vatandaşını taşıyan THY uçağı Kayseri Havalimanı'na 
indi.
 Cibuti ve Somali'deki 207 Türk vatandaşını taşıyan THY'ye ait uçak 
Kapadokya Havalimanı'na indi. 
• Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın talimatıyla İsveç'te yeni tip koronavirüs testi 
pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyen Emrullah Gülüşken ve 4 çocuğu 
ambulans uçak ile Ankara’ya getirildi.
• İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kısıtlamanın başladığı çarşamba 
saat 00.00 ile bugün 20.00 arasında kurallara uymayan 35 bin 422 kişiye adli ya da 
idari işlem uygulandı." ifadelerine yer verildi.
• TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı ve AK 
Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, yurt dışından yolcu beraberinde getirilen 
SIM kartlı cihazlar için 120 gün olan kayıtsız kullanım süresinin, mayıs itibarıyla 
30 gün uzatılacağını bildirdi.

27 Nisan 2020
• Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) semptomu 
taşımayan Türk şoförlerin, İran ve Irak sınır kapılarından giriş-çıkışlar hariç, 
Türkiye'ye girişlerinde her türlü sağlık tedbirlerinin alınması koşuluyla 14 günlük 
karantina süresini beklemeden tekrar yurt dışına çıkış yapabilmesi izin 
verileceğini bildirdi.



• İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada son 42 günde koronavirüse ilişkin asılsız ve 
provokatif paylaşım yapan 855 şüpheliden 402'sinin yakalandığını bildirdi.
• Milli Eğitim Bakanlığınca, lise öğrencilerine yönelik 750 sorudan oluşan ikinci 
"Soru Destek Paketi"ni "http://odsgm.meb.gov.tr" internet adresinden erişime açıldı.
• Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Ukrayna'dan getirilerek Tokat'ta 
karantinada tutulan vatandaşlara mektup ve kitap gönderdi.
• 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı saat 
00.00 itibariyle sona erdi.

28 Nisan 2020
• Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rusya'da tıp öğrencisi olan akciğer hastası 
Haluk Hasan Seyithanoğlu'nun ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiğini bildirdi. 
• Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yıl 453 hastanın hava, 211 hastanın uçak 
ambulansla taşındığını bildirdi.
• Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede 
kapsamında duruşmaların ertelenmesine yönelik sürenin 15 Haziran'a kadar 
uzatıldığını bildirdi.
• İçişleri Bakanlığı, 30 Nisan saat 24.00 ile 3 Mayıs saat 24.00 arasında 31 ilde 
uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin valiliklere genelge gönderdi. 
1 Mayıs'ta market, bakkal ve manavlar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet 
gösterebilecek. Bu iş yerleri, 2 ve 3 Mayıs'ta kapalı olacak. Ramazan ayı 
münasebetiyle 30 Nisan perşembe günü market, bakkal ve manavların çalışma 
saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi. Vatandaşlar, 1 Mayıs'ta araç kullanmamak 
şartıyla ikametlerine en yakın market, bakkal ve manava gidebilecek.
• Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) sağlık bakanları, 
yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede iş birliğinin pekiştirilmesine yönelik 
kararlar aldı.
• Türkiye'nin, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan ABD'ye 
tıbbi yardımlarını taşıyan askeri kargo uçağı ABD'ye ulaştı.

29 Nisan 2020
• Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde Koronavirüs 
Bilim Kurulu toplantısının ardından basın açıklamasında bulundu;
 Görev yapan filyasyon ekibi sayımız 5849'dur. Bu ekipler hastaların temas 
zincirinde yer alan 468 bin 390 kişi tespit etmiştir. Biz tedaviyi, belirti gösteren 
hemen herkese mümkün olan en erken aşamada uyguluyoruz.
 Yoğun bakımdaki hastalarda vefat oranımız yüzde 58'den 10'a, entübe 
hastalardaki vefat oranımız yüzde 74'ten yüzde 14'e geriledi.
 Dünyada devlet tarafından ücreti karşılanarak, vatandaştan para almadan 
hava ambulansı hizmeti veren tek ülkeyiz.
• Rusya'nın başkenti Moskova'daki 333 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 
kullanılacak sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait uçağın, 
Güney Afrika'ya gitmek üzere havalandığını bildirdi.



• Sağlık Bakanlığınca, maske takma kurallarına tam uyularak çalışılan sağlık 
kurumunda, bir çalışanın Kovid-19 testinin pozitif çıkması halinde etrafındakilerin 
"düşük riskli", bu kurallara uyulmadan 1 metreden daha yakın mesafede 
15 dakikadan uzun süreli temas halinde bulunulmasının ise "yüksek riskli" olduğu 
belirtildi.
• Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitimlerinde illerin özel durumunu 
dikkate alarak ulusal bir model hazırlanması amacıyla İl Milli Eğitim müdürleriyle 
video konferans yöntemiyle görüştü. Bakan Selçuk; Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve 
kabine toplantısında ortaya çıkan görüşler çerçevesinde, uzaktan eğitimin 
31 Mayıs'a kadar devam etmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.
• TBMM yerleşkesine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 
getirilen ziyaretçi yasağının, 31 Mayıs tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.

30 Nisan 2020
• Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen 
ülkelerden ABD'ye tıbbi yardımlarını taşıyan ikinci askeri kargo uçağı Ankara'dan 
havalandı.
• Türk Konseyi ulaştırma bakanları, yeni tip koronavirüsle mücadelede 
ulaştırma operasyonlarının kesintisiz şekilde sürdürebilmesine yönelik kararlar aldı.
• Sağlık Bakanlığınca, araştırmalarda ihtiyaç duyulacak veriye ulaşımın 
kolaylaştırılması, "network" kurulmasına destek verilmesi, çalışmaları 
karşılaştırılabilir kılacak kavram birliğinin tesisi ve bunların Türkiye Sağlık Enstitüleri 
Başkanlığı yayın destek programına alınması amacıyla "Kovid-19 Bilimsel Araştırma 
Değerlendirme Komisyonu" kuruldu.
• Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından 
gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri 76 ildeki yurtlarda 29 bin 284 
vatandaşın bulunduğunu, 34 bin 452 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını açıkladı.
• 1, 2 ve 3 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı başladı.

2 Mayıs 2020
• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, vatandaşlara 
Kısa Çalışma Ödeneği gibi başvurularında, İŞKUR resmi hesapları dışında hiçbir 
e-posta ve SMS'e itibar etmemeleri, kişisel bilgilerini resmi kaynaklar dışında 
3. kişilerle paylaşmamaları uyarısında bulundu. 
 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, haziran ayında yapılacak "sözleşmeli 
öğretmenlik" başvurularının tamamen elektronik ortamda gerçekleştirileceğini 
bildirdi.
• Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
sürecinde Türkiye'ye 126 ülkeden yardım isteği geldiğini belirterek, "Bu bile diğer 
ülkelerin gözünde Türkiye'yi nasıl konumlandırdığını gösterir. Türkiye bu süreçten 
çok daha güçlenerek çıkacaktır." 
• Diyanet İşleri Başkanlığı, Kovid-19 salgını sebebiyle eğitime ara verilen 
dönemde, uzaktan eğitim yoluyla 1275 öğrencinin hafızlığını tamamladığını bildirdi.
• Suudi Arabistan'dan getirilen 336 Türk vatandaşı, Kovid-19 tedbirleri 
kapsamında Nevşehir ve Balıkesir'de yurtlara yerleştirildi.



3 Mayıs 2020
• İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası 
vatandaşlardan rehavete kapılmamalarını isteyerek, "Pazartesi, salı sosyal mesafeye, 
alışveriş yoğunluğuna, caddelerde kalabalık olmamaya dikkat edelim."
• Bakanlıktan yapılan diğer açıklamada, 1 Mayıs'ta başlayan 3 günlük sokağa 
çıkma kısıtlamasına uymayan 27 bin 828 kişiye işlem uygulandığı, 31 ildeki sokağa 
çıkma kısıtlamasına vatandaşların evlerinde kalarak yüksek oranda uyum sağladığı 
belirtildi.
• Milli Savunma Bakanlığı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türk Silahlı 
Kuvvetleri personelinin, ortak kullanım alanlarında sosyal mesafe kuralına azami 
dikkat gösterdiğini bildirdi.

4 Mayıs 2020
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 
Toplantısı’ndan sonra açıklamalarda bulundu; 
 “Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarına yayarak normal hayata dönüşü kademe 
kademe başlatacağız.
 65 yaş üstüne sokağa çıkma günlerinden birinde 4 saat yürüyüş hakkı geldi. 
İlk uygulama 10 Mayıs'ta yapılacak. 11:00 ile 15:00 arasında olacak. 
 0-14 yaş grubu hafta içinde 13 mayıs çarşamba günü, 11.00 ile 15.00 saatleri 
arasında dışarı çıkartılabilecek. 15-20 yaş grubu ise 15 mayıs cuma günü yine aynı 
şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkıp hava alıp dinlenebilecek. 
 Kurallara uyulması şartıyla AVM'ler 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye 
başlayacak.
 Maske satışı fiyat sınırıyla serbest .
 Bu geceden itibaren 31 ile giriş çıkış sınırlamasını 7 ilimiz için bitiriyoruz. 
Antalya, Mersin, Muğla, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya. Her hafta gelişmelere göre 
karar vereceğiz. Diğer 24 ilimizdeki giriş çıkış yasağı 14 gün boyunca uzatılmıştır.”
• Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 
küresel salgın döneminde çocukların duygularını anlama ve ifade etmelerini 
sağlayarak uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla "Elif ile Alp" isimli bir kitapçık 
hazırladı.
• Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 
merkezi sınava katılacak öğrencilerin hazırlık sürecine destek olmak için 1000 
sorudan oluşan mayıs ayı soru destek paketi yayımlandı.
• Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri 
altında yapılacak LGS kapsamındaki merkeze sınava her öğrencinin kendi okulunda 
gireceğini açıkladı.
• İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre Aydın, Antalya, 
Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da kara, hava ve deniz yoluyla giriş ve 
çıkış kısıtlaması kaldırıldı
• İçişleri Bakanlığınca Ankara, İstanbul ve İzmir'de ticari taksilerin trafiğe 
çıkışlarına getirilen sınırlamanın kaldırılmasına ilişkin valiliklere genelge gönderildi
• Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Merkezleri, tüm yurtta yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak 
hayvanlarına düzenli mama dağıtıyor.



5 Mayıs 2020
• Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığınca desteklenen 
çalışma kapsamında, laboratuvarda izole edilen Kovid-19 virüsü nötralize edildi ve 
ilaç, gönüllü hastalar üzerinde kullanıma uygun hale getirildi

6 Mayıs 2020
• Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,  video konferans aracılığıyla katıldığı Bilim 
Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
 Restoranlar, lokantalar, kafeler açılmayacak, böyle bir karar yok. Bu işletmeler 
kapalı olmaya devam edecek.
 Herkes istediği gibi AVM'ye gidemeyecek. Belli bir oranın üzerinde kişi içeride 
olamayacak, bununla ilgili rehberler yayınlanacak.
 Türkiye çapında 150 bin kişi örneklem sistemiyle taranacak.
• İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 11 Mayıs’ta açılacak berber, güzellik salonu ve 
kuaförlerle ilgili yeni bir genelge gönderdi. Berber, güzellik salonu ve kuaförler 
09.00-21.00 saatleri arasında çalışacak, müşterilere randevu sistemiyle hizmet 
verilecek.
• Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 
20 Haziran'daki merkezi sınavda öğrencilere her bir oturum için ayrı maske 
verileceğini bildirdi. 
• Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Moğolistan’ın yeni tip 
koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine destek amacıyla maske üretim atölyesi 
kurdu.

7 Mayıs 2020
• Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Avustralya'dan yurda dönmek isteyen 
Türk vatandaşlarını taşıyan uçak İstanbul'a geldi.

8 Mayıs 2020
• Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından 
gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri 76 ildeki yurtlarda 17 bin 506 
vatandaşın bulunduğunu, 51 bin 747 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını açıkladı.
• Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine 81 ilde öğretmenler, yeni tip 
koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında veli toplantılarını video konferans 
yöntemiyle gerçekleştiriyor.
• Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) 
karşı aşı geliştirme çalışmalarına ilişkin bilgi verirken, "Rekombinant aşıda üç 
üniversitemiz hayvan deneyleri aşamasına geldi, hatta bir tanesi hayvan deneylerini 
başlattı. Hayvan deneyleri tamamlandıktan sonra klinik çalışmalara geçilmesi 
gerekiyor."
• Türkiye’nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 
Ukrayna’ya gönderdiği yardım malzemeleri teslim edildi.
• Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske takma ve kişiler arasında 
3 metre sosyal mesafe bulundurma zorunluluğu getirildi.

9 Mayıs 2020
• Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüse karşı önlemler kapsamında, ticari 
taksiler ve taksi durakları için hijyen tedbirlerini belirledi.



• Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa bağlı 
gençlik merkezlerinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında şu 
ana kadar 850 bin maske üretilerek dağıtıldığını belirtti.
• Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri 
nedeniyle ihracat sevkiyatlarının olumsuz etkilenmemesi için bazı Ro-Ro 
seferlerinde tır şoförlerinin tam izolasyonla gemiye binmesine izin verileceğini 
bildirdi.

10 Mayıs 2020
• Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, bu yaz sezonundan itibaren geçerli 
olacak "Sağlıklı Turizm Sertifikasyon Programı" başlatıldı.
• Sokağa çıkma kısıtlaması beşinci hafta sonunda devam ederken 65 yaş ve 
üzeri vatandaşlar 7 haftanın ardından bugün 4 saatliğine (11.00-15.00 arası) dışarı 
çıktı.

11 Mayıs 2020
• Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan; 
 Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyamız kapsamında yapılan bağış miktarı 
neredeyse 2 milyar lirayı buldu.
 Yaşlılarımıza sahip çıkıyoruz. Kamuya ait huzurevlerinde hayatlarını sürdüren 
27 binin üzerindeki yaşlımıza her türlü ihtimamı gösteriyoruz.
 Vatandaşlarımızın normale dönüş adımlarını, 10 Mart öncesine dönüş gibi 
algılamaması gerekiyor.
 Maskesiz olarak dışarı adım atmayacağız, sokakta, iş yerlerinde fiziki mesafeyi 
koruyacağız. Kalabalık yerlerden uzak durup hayatımızı sadeleştireceğiz. Salgın 
tedbirlerini gerektiğinde sınırlandıracak gerektiğinde genişleteceğiz.
 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde yine sokağa çıkma sınırlandırılması uygulanacak. 
Pazar günü yaşlılarımız, çarşamba günü 0-14 yaş arası çocuklar, cuma günü 15-20 
yaş arasındaki gençlerimiz için sokağa çıkma yasağı kısıtlaması kalkacak. Adana, 
Diyarbakır, Mardin , Trabzon ,Ordu , Denizli , Kahramanmaraş ,Tekirdağ, Şanlıurfa için 
il giriş çıkış yasağı kaldırıldı.
• Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir İkitelli Şehir 
Hastanesi bağlantı yollarının 20 Mayıs'ta hastane ile hizmet vermeye başlayacağını 
bildirdi.
• AFAD, yurtlarda karantinaya alınan 70 bin 672 kişiden 60 bin 385'inin tahliye 
edildiğini açıkladı.
• Koronavirüs salgını nedeniyle market, eczane ve hijyen ürünleri satan firmalar 
dışında hizmetlerini durdurarak geçici süre kapatılan AVM'ler de bugünden itibaren 
kapılarını açtı.
• Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süre önce kapatılan berber, 
kuaför ve güzellik salonları, faaliyete geçti.
• Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ 
ve Trabzon'da seyahat kısıtlaması saat 00.00'dan itibaren sona erdi.
• YÖK, üniversitelerde dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait 
diğer sınavların yüz yüze gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı.
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süre önce kapatılan berber, 
kuaför ve güzellik salonları, faaliyete geçti.



2. DESTEKLER

14 Mart 2020
• 184 numaralı SABİM telefon hattı Koronavirüs danışma hattı olarak 
kullanılmaya başlandı.

15 Mart 2020
• Yurtdışındaki vatandaşlar için Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi 
7/24 hizmete açıldı.

16 Mart 2020
• TÜBİTAK tarafından yayımlanan Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik 
Dergilerine ücretsiz erişim sağlayabilmeleri amacıyla; dergiler 
services.tubitak.gov.tr/edergi adresi üzerinden abonelik şartı olmaksızın pdf. uzantılı 
olarak yayımlanmaya başlamıştır.

17 Mart 2020
• 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.

18 Mart 2020
• Cumhurbaşkanı 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 ödemelerini 6’şar ay  
erteleneceği,
 Konaklama Vergisi’nin Kasım ayına kadar uygulanmayacağı,
 Otel kiralamalarına ilişkin irtifak hakkı bedelleri ve hasılat payı ödemelerinin  
Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için 6 ay süreyle ertelendiği,
 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 sağlanacağı,
 İhracattaki geçici yavaşlama sürecinde kapasite kullanım oranlarının             
korunması amacıyla ihracatçıya stok finansmanı desteği verileceği,
 Esnaf ve sanatkârların Halkbank’a olan kredi borçlarının Nisan, Mayıs ve   
Haziran anapara ve faiz ödemelerinin 3 ay süreyle ve faizsiz olarak     
erteleneceği,
 Kredi Garanti Fonu limitinin 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkartılacağı,  
kredilerde öncelik gelişmelerden olumsuz etkilendiği için likidite ihtiyacı    
oluşan ve teminat açığı bulunan firmalar ile KOBİ’lere verileceği,



 Beş yüz bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir miktarın yüzde   
80’den yüzde 90’a çıkartılarak asgari peşinatın yüzde 10’a düşürüleceği,
 Koronavirüs etkisiyle Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında temerrüde düşen  
firmaların kredi siciline “mücbir sebep” notu düşürüleceği,
 Asgari ücret desteğinin devam edeceği,
 En düşük emekli maaşının 1500 liraya yükseltileceği,
 Emeklilerin bayram ikramiyelerinin Nisan ayı başında ödeneceği,
 İstihdamdaki sürekliliği temin etmek amacıyla 2 aylık telafi çalışma    
süresinin 4 aya çıkarılacağı,
 Tek başına yaşayan 80 yaş üstü vatandaşlar için sosyal hizmet ve evde   
sağlık hizmetlerinden oluşan periyodik takip programı başlatılacağı,
 Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın belirlediği kriterlere göre   
ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir   
kaynak ayrılacağı,
Ayrıca,
 İstanbul ve Ankara'da başlatılacak bir çalışmayla 65 yaş üzerindeki tüm   
yaşlılarımıza koruyucu maske ve kolonya dağıtılacağı,
 Aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarını da tüm hızıyla devam ettirileceği,
 Türk Hava Yollarımıza da gereken desteği verileceği,
 Haziran ayında yapılacak LGS ve üniversiteye giriş sınavının soru    
hazırlıklarının tatil süreleri göz önünde bulundurularak yapılacağı, açıklandı.

19 Mart 2020
• 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.

20 Mart 2020
• Şartları tutan özel kreş ve gündüz bakım evlerinin kısa çalışma ödeneğinden 
yararlanabilmesi kararlaştırıldı.

21 Mart 2020
• Sosyal yardımlardan yaralanan 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.

22 Mart 2020
• Cumhurbaşkanı 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 çıkartılarak, 100 bin olan cerrahi maske üretiminin ayda 2 milyona 
çıkarılması hedeflendi.



23 Mart 2020
• Belediyelerden 3 milyar liraya denk gelen 3 aylık kesinti yapılmamasına 
karar verildi.
• KDV beyanname verme ve ödeme süresi 24 Nisan, Ba-Bs formlarının 
verilme süresi de 30 Nisan'a uzatıldı.
• Sağlık personelinin ek ödemelerinin üç aylık zaman diliminde iyileştirileceği 
ve yeni 32.000 personel istihdam edileceği açıklandı.
• KOVİD-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 verild

24 Mart 2020
• 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.
• 65 yaşın üzerinde olması ya da kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle 
sokağa çıkamayacak olan vergi mükelleflerinin beyanname ve ödemeleri, yasağın 
sonuna kadar ertelendi.

25 Mart 2020
• 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 bağlanabilecek.
 Afet bölgelerinde elektrik, doğal gaz tüketim bedelleri 1 yıla kadar    
ertelenebilecek.
 Hazine ve Maliye Bakanının, kredi garanti kurumlarına nakit kaynak   
aktarma yetkisi 50 milyar liraya yükselecek.
 İşverenlere, bu yıl sektör ayırımı yapılmaksızın günlük 2,50 lira, aylık 75 lira  
asgari ücret desteği sağlanacak.
 Vakıflar Genel Müdürlüğü taşınmazlarında kira borcu olanlara 3 ay süre   
tanınacak.
 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 alınmayacak.



 Çek Kanunu'ndaki değişiklikle, 24 Mart 2020'ye kadar işlenen suçtan dolayı 
mahkûm olanların cezalarının infazı durdurulacak.
 1 Mart 2020'den 30 Haziran 2020'ye kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin 
ödenememesi, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacak.
 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 
uygulanacak.
 İşçilerin ücret kaybının ve işletmelerin işgücü kaybının en aza indirilmesi ile 
işletmelerin telafi çalışması süresi iki aydan dört aya çıkarılacak.
 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 çıkarılacak.
 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 maske, solunum cihazı, etil alkol ithalatında ilave gümrük vergisi 
kaldırıldı.
• Sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarından ve kamuya ait sosyal 
tesislerden ücretsiz yararlanmasına karar verildi.

26 Mart 2020
• 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.
• Vefa Sosyal Destek Grubunun ve Vefa İletişim Merkezlerinin İstanbul’da 28 
bin 371 vatandaşın çağrısını cevaplandırdığı bildirildi.
• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı solunum cihazı üretmek üzere çalışmalara 
başladı. Kısa zamanda seri olarak üretilip Sağlık Bakanlığı’na teslim edilmesi 
beklenmektedir.
• COVID-19 salgını ile ilgili dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmelere, ülkemizin 
yetkinliklerine, güncel bilgilere, akademik araştırma ve makalelere yer vermek 
üzere TÜBİTAK Covid-19 Portalı açılmıştır.
• TÜBİTAK, COVID-19’un teşhis ve tedavisinde kullanılan ürünler “KOBİ 
Ar-Ge Başlangıç Destek Programı” çerçevesinde destekleneceğini bildirdi.



• TÜBİTAK, tüm proje, burs, yarışma vb. açık programların başvuru tarihleri 
uzatıldığını açıkladı.
• TÜBİTAK, üniversitelerin ULAKNET/İnternet erişimleri, uzaktan eğitim 
hizmetleri için gerekli ek kapasite sağlandığını duyurdu.
• Araştırma Destek Programları Başkanlığı, Yenilik Destek Programları 
Başkanlığı ve Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından desteklenerek 
yürürlüğe giren projeler kapsamında 30 Haziran 2020 tarihine kadar 
gönderilmesi gereken Gelişme/Sonuç/Dönem Raporlarının son gönderim 
tarihleri 3 ay ertelenmiştir.
• 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 faydalanabileceği duyuruldu.

27 Mart 2020
• 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.

28 Mart 2020
• 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları nedeniyle sokağa çıkmaları 
kısıtlananların motorlu araç muayeneleri ertelendi.
• Kredi kartlarındaki azami faiz oranları düşürüldü. Kredi kartı asgari borç 
yatırma tutarının en alt limiti borcun yüzde 30’dan yüzde 20’ye çekildi.

29 Mart 2020
• 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.

30 Mart 2020
• Faaliyetlerini yavaşlatan/durduran tüm işletmelerin kısa çalışma ödeneğine 
başvurabileceği bildirildi.
• Kamu bankaları hane halkı geliri aylık 5 bin lira ve altındaki bireysel 
müşteriler için yeni bir kredi uygulaması başlattı.
• Bireysel kredi kartları için asgari ödeme oranı yüzde 20'ye indirildi.

31 Mart 2020
• Milli Dayanışma Kampanyası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
7 aylık maaşını bağışlamasıyla başladı.



• 2020 yılı kamuda açıktan veya nakil yöntemiyle atanacak ilave personel 
sayıları belirlendi, 62 kamu kurum ve kuruluşuna 6.219 atama yetkisi verildi.

1 Nisan 2020
• Arzu eden üniversite öğrencilerinin yükseköğretim kurumlarındaki bahar 
dönemi kayıtlarını dondurabilmesi kararlaştırıldı.
• 2 milyon 111 haneye 1000’er TL tutarındaki nakdi desteğin ödemelerine 
başlandı.
• Millî Savunma Bakanlığı bünyesindeki fabrika ve dikim evlerinde 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, usta öğreticilerin 
ve Kur’an kursu öğreticilerinin ek ders ücreti ödemelerinin Koronavirüs’le 
mücadele döneminde de yapılmaya devam edeceğini açıkladı.
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• Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kur’an kursu öğreticilerinin ek 
ders ücreti ödemelerinin bu süreç boyunca yapılmaya devam edeceğini açıkladı.
• Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüse karşı aşı 
çalışmalarıyla ilgili gerçekleştirilen sanal konferansta 14 farklı aşı-ilaç geliştirme 
projesinin olduğunu belirterek, 40 kurumdan yüzlerce araştırmacının konuyla 
ilgili çalıştığını belirtti.
• Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 380 bin öğrenciye 
yurt ücretlerinin iade edileceğini, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında da ücret 
alınmayacağını duyurdu.
• Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili mevzuata 
aykırı uygulamaları tespit edilen 198 firma hakkında 10 milyon 90 bin 60 lira idari 
para cezası uygulanması kararı aldığını duyurdu.
• Türk Hava Yolları’nın 17 Nisan tarihine kadar durdurulan yurt dışı ve yurt içi 
tarifeli seferleri, yeni bir karar ile 1 mayıs tarihine kadar durduruldu.
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• Cumhurbaşkanının Koronavirüs Bilim Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalar 
çerçevesinde; 30 Büyükşehir ve Zonguldak’a, 15 gün boyunca araç giriş çıkışına 
yasak getirildi. 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirildi. Pazar yeri ver market 
gibi kalabalık ortamlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Sokaklar dahil 
kamuya açık tüm mekanlarda sosyal mesafe kuralına en az3 adım olacak şekilde 
uyulmasına karar verildi.
• Elektrik ve doğalgazda “kıyasen fatura düzenlemesi” hayata geçirildi. 
Uygulama, karantinaya alınan, idari kararlarla sayaç okumalarının durdurulduğu 
yerleşim yerleri ve sayaç okuma yapan çalışanların sosyal mesafelerini 
koruyamayacağı durumlarda geçerli olacak ve 3 ay süreyle uygulanacak ve son 
2 yılın aynı ortalamaları baz alınarak yapılacak.
• 5-6-7 Nisan’daki işsizlik ödeneği ödemelerinin, evden yapılacağı duyuruldu.
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• Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, milli imkan ve kabiliyetleri kullanarak 
çeşitli tipte maske, tulum ve hijyenik malzeme üretimine başladıklarını belirterek, 
"Şu an itibarıyla Dikimevi Müdürlüklerince haftada toplam 1 milyon maske, 5 bin 
tulum, İlaç Fabrikası Müdürlüğünce de haftada 5 bin litre alkol bazlı dezenfektan 
üretilmektedir." dedi. 
• 1 Nisan’da hayata geçecek olan konaklama vergisi 1 Ocak 2020’ye 
ertelendi.
• İşsizlik sigortası, iş kaybı tazminatı, ücret garanti fonu ödemesi ve kısa 
çalışma fonu ödemeleri, vatandaşlara PTT çalışanları tarafından 6 Nisan’dan 
itibaren konutlarında teslim edilecek.
• 30 büyükşehir ve Zonguldak için uygulanan araç giriş çıkış yasağı 
kapsamında denetimler başladı.
• Türk Hava Yolları’nın iç hat seferlerinin 20 Nisan’a kadar durdurulduğu 
bildirildi.
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• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Sağlık Bakanlığı ile 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinesinde online ortamda 
maske.ePttAVM.com üzerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske teminine 
başlandı.
• 18-20 yaş arasındaki kamu çalışanları, özel sektörde çalıştığını belgeyenler 
ve mevsimlik tarım işçileri sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak. İçişleri 
Bakanlığı, ek genelgeyi valiliklere gönderdi.
• Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kovid-19 tedbirleri 
kapsamında yurt dışından ülkeye dönmeleri sağlanan ve Manisa'daki öğrenci 
yurtlarında karantinaya alınan 618 kişiye karanfil ve kitap gönderdi.
• Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin İl Sağlık Müdürü ile video konferans 
görüşmesi gerçekleştirdi.
• İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yiyecek bulmakta 
zorlanan sokak hayvanları için yeni bir genelge yayımladı. Genelgede, 
vali/kaymakamlılar ile yerel yönetimler başta olmak üzere ilgili kamu kurum ve 
kuruluşları ile koordinasyon sağlanarak, bu süreçte sokak hayvanlarının aç 
kalmaması için gerekli tedbirlerin alınması istendi.
• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4’ü kanse ve epilepsi, 30’u 
Parkinson olmak üzere 93 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.
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• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video konferans yöntemiyle 
düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından, koronavirüs 
salgınıyla ilgili alınan kararları açıkladı.
 "Kesinlikle para ile maske satışı yasaktır. Marketlerde verilen maskeler de 
ücretsizdir. Salgın bitene kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske 
stokumuz ve üretim planlamamız vardır. Devlet olarak tüm vatandaşlarımıza 
ücretsiz şekilde maske ulaştırmakta kararlıyız.



 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 
ödemelerinin asgari 3 ay erteleyebilmeleri için finansman desteği sağlıyoruz.
 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 ödemelerinde sağladığımız kolaylıklara bir 
yenisini daha ekliyoruz. KOSGEB geri ödeme desteklerinden faydalanan 136 bin 
işletmemize nisan, mayıs, haziran ayları itibarıyla yapacakları banka kredi 
ödemelerini de erteleme imkanı sağlıyoruz. Bu ertelemeden kaynaklanacak 
maliyeti KOSGEB üstlenecektir.
 Kamuoyunun yakından takip ettiği infaz düzenlemesi inşallah yarın TBMM 
Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacaktır.
 İstanbul’da 45 gün içinde 1000 odalı 2 tane yeni salgın hastanesi kurulacak.
 Çalışanların ücretlerinin asgari ücretini geçmeyecek şekilde 3'te 2 sini biz 
ödüyoruz.
 Şu ana kadar kampanya hesaplarında toplanan meblağ yaklaşık 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."
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Sağlık Bakanlığı ile 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın koordinasyonunda, 20-65 yaş arasındaki 
vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılacak. Başvurular, e-devlet kapısı üzerinden 
alınıyor.
• Sağlık Bakanlığınca valiliklere gönderilen yazıyla, sağlık kuruluşlarına 
girişlerde maske zorunluluğu getirildi.
• Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:  "Yazlık ekim yapılabilecek 
alanlarda ekilişlerin kesintiye uğramaması ve tüm ekilebilir arazilerin üretime 
katılması için, proje kapsamında belirlenen 21 ilde üreticilerimize tohumların 
yüzde 75'ini hibe ediyoruz." 
• Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, üniversite 
öğrencilerinin nisan ayı burs ve kredi ödemelerinin hesaplarına yatırılmaya 
başlandığını duyurdu.
• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, SGK ile Türk Eczacıları 
Birliği arasında ilaç teminine ilişkin ek protokol imzalandığını açıkladı, 
"Vatandaşımızın sağlık hizmetinden kesintisiz yararlanması ve ilaç temininin 
aksamaması için mevcut protokolümüzün süresini uzattık" dedi. 
• Milli Eğitim Bakanlığınca, Kovid-19 önlemleri kapsamında okulların 
kapanmasının ardından çocukların gelişim sürecinde etkin birer rol model olan 
velileri pratik bilgilerle desteklemek amacıyla TRT EBA kanallarından 
yayımlanmak üzere "BİZDEN" isimli veli kuşağı hazırlandı.
• İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada provokatif koronavirüs paylaşımı 
yaptığı belirlenen 616 şüpheli şahıstan 229'unun yakalandığını bildirdi.



• İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri 
kapsamında sınırlandırmalara uymayan 65 yaş üzeri 6 bin 131 kişiye idari, 
149 kişiye adli, 20 yaş altında ise 3 bin 102 kişiye idari, 102 kişiye de adli işlem 
yapıldığını söyledi. 
• Yükseköğretim Kurulu, koronavirüs önlemleri kapsamında üniversitelerce 
nisan, mayıs ve haziran aylarında yapılacak Seviye Tespit Sınavı ve muadil 
sınavların ertelenmesine karar verdi.
• Barış Pınarı bölgesindeki yol kontrol noktalarında broşürler dağıtıldı, 
meskun mahallelerde virüsten korunmak için alınması gereken tedbirler anons 
edildi.
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• Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamış olduğu, 65 yaş üstü vatandaşlara 
kolonya ve maske dağıtımı bekçiler tarafından gerçekleştirilmeye başlandı.
• Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından “Toplum 
Bilimleri Kurulu” adında yeni bir kurul oluşturduk. Kurul, süreçle ilgili öngörü 
çalışmaları yapacak, toplumsal öneriler getirecek." dedi. Bakan Koca, maske 
satışının yasaklandığını da açıkladı. Koca, Kovid-19 vakalarının tespit ve takip 
edilebilmesi için 'Hayat Eve Sığar' adlı bir cep telefonu uygulaması geliştirildiğini 
söyledi. Bakan Koca, koronavirüs salgınını kontrol ve hastaların takip edilmesi 
amaçlı geliştirilen cep telefonu uygulamasının birkaç gün içinde devreye 
gireceğini ifade etti.
• Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlar 
için de maaş desteği başlatılacağını açıkladı. “Pazartesi gün sonu itibarıyla 
yaklaşık 23 bin firmaya kredileri tahsis edildi. 2,8 milyar liralık finansman 
KOBİ'lerin hesaplarına geçti. 71 binden fazla esnafımıza 25 bin lira finansman, 
30 binden fazla esnafımıza 25 bin lira limitli ticari kart sağlandı.” dedi.
• Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, tüm araçlar için egzoz gazı 
emisyon ölçümü süresinin ertelendiğini bildirdi.
• İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 
sınırlandırmalara uymayan 65 yaş üzeri 6 bin 131 kişiye idari, 149 kişiye adli, 
20 yaş altında ise 3 bin 102 kişiye idari, 102 kişiye de adli işlem yapıldığını söyledi.
• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca koronavirüsle mücadele 
kapsamında "Evsizlere Konaklama Projesi" başlatıldı. Proje ile evsiz ve kimsesiz 
kişiler tespit edilip il sınırları içindeki kamu kurumu misafirhanelerine 
yerleştirilecek.
• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaklaşık 12 milyon emeklinin 
1000 liralık Ramazan Bayramı ikramiyelerinin bugünden itibaren ödenmeye 
başlandığını duyurdu.
• TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un talimatıyla, TBMM üyeleri oturumlara 
maske ile katılmaya başladı ve milletvekillerine kolonya ikram edildi. Meclis binası 
içerisinde de sosyal mesafenin gözetilmesine özen gösterilmeye devam ediliyor.
• KOSGEB'in kredi destek programından faydalanan ve bankalara ödemeleri 
devam eden 136 bin KOBİ'nin, nisan, mayıs ve haziran aylarındaki kredi taksitleri 
3 ay ertelendi.



• Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, "immün plazma" tedavisi için günde 750 
bağışçıdan plazma alabilecek kapasitede olduklarını, bağışçıların haftada bir, 
toplam 3 sefer plazma bağışlayarak 6 koronavirüs hastasına umut olabileceğini 
bildirdi.  Sağlık Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülen tedavide ilk gönüllü 
plazma bağışçısı, koronavirüsü yenen Dr. Kürşat Demir oldu.
• 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.
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• İletişim Başkanlığı tarafından “Kovid-19 Tecrübeleri ve Salgına Karşı 
Mücadelede Uluslararası İş Birliği” başlıklı bir videokonferans düzenlendi.
• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının müşterek 
organizasyonu ve Milli Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının katkılarıyla 
içerisinde kolonya ve 5 maskeyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 
mesajının bulunduğu paketler, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara ulaştırılmaya 
başlandı.
• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Sokağa 
çıkmanın minimum düzeye indirildiği, sosyal mesafe anlayışının yaygınlaştığı ve 
'evde kal' çağrısının sıklıkla yapıldığı bu dönemde kadına yönelik şiddetle 
mücadele eden kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili diğer birimler görevlerini 
kesintisiz şekilde sürdürmektedir."
• Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: ”Yeni tip koronavirüse karşı aşı 
ve ilaç geliştirme dahil Ar-Ge projelerinde çalışmak isteyenler için, "TÜBİTAK 
Stajyer Araştırmacı Burs Programı'ndaki Ar-Ge projelerinde görev alacak 
araştırmacılarımıza 6 bin liraya kadar burs vereceğiz."
• Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Ülkemizde ilk yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmeden önce bazı adımlar attık. Bunlardan en 
önemlisi, perakende zincirlerini ileride yaşanabilecek olası sıkıntılara hazır 
olmaları konusunda yönlendirmemizdi. Bu sayede marketlerimizin stokları iyi ve 
rafları dolu durumda."
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Murat Kurum: "Maske ve eldiven atıkları, 
kurum ve işletmelerin giriş çıkışları ile ortak kullanım alanlarında biriktirilecek. Ev 
ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları en az 72 saat bekletildikten sonra 
evsel atık olarak belediyeye teslim edilecek." 
• İçişleri Bakanlığı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 45 ildeki 2 ilçe merkezi, 
6 belde, 92 köy, 47 mahalle ve 9 mezra olmak üzere, 156 yerleşim yerinde 
karantinanın sürdüğünü, 5 ildeki 6 yerleşim yerinde karantina uygulamasının sona 
erdirildiğini bildirdi.
• Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki 
merkezi sınavı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık sürecindeki 8 ve 
12'inci sınıf öğrencileri için kademeli olarak internet üzerinden aktif hale 
getirilmeye başlanan "EBA Canlı Sınıf" uygulamasında öğrencilerle buluştu.
• Sağlık Bakanlığı tarafından Kovıd-19 salgınının azaltılması ve hastaların 
izolasyonu için geliştirilen Pandemi İzolasyon Takip Projesi (İTP) İletişim 
Başkanlığı tarafından duyuruldu.



• AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet 
Özhaseki, AK Parti'li belediye başkanlarına, tıbbi malzeme atıklarının güvenli 
şekilde bertaraf edilmesini sağlayacak atık kutularının şehirlerde yerini almasına 
yönelik yazı gönderdi.
• AK Parti Grup Başkanvekili Turan, MHP grubu ile hazırladıkları sağlıkta 
şiddetin engellenmesine yönelik kanun teklifini, Meclis Başkanlığı'na sunduklarını 
bildirdi.
• Koronavirüs önlemleri kapsamında Yükseköğretim Kanunu’nda değişiklik 
öngören yasa teklifi TBMM’ye sunuldu. Teklifte salgın nedeniyle eğitime verilen 
aranın yaz tatilinde telafi edilmesi ile Ankara ve Kocaeli illerinde yeni vakıf 
üniversitelerinin kurulması yer aldı.
• Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Fatma Şahin, Kovid-19 salgını 
nedeniyle İller Bankası üzerinden borçlu belediyelerden yapılan kesintilerin 
gerçekleştirilmeyeceğini bildirdi.
• Türkiye'nin Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek ve 
Kosova'ya tıbbi yardımları askeri kargo uçağı ile ulaştırıldı. 
• Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobiyoloji Referans 
Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanlığınca, yeni tip koronavirüsün 
izolasyonu gerçekleştirildi.
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• Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya 
Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile 
mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler konusunda 
telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
• Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, İçişleri 
Bakanlığı tarafından dost ve müttefik devletlere yapılacak yardım limiti 20 milyon 
lira olarak belirlendi.
• Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, pandemi vakalarının tanı ve 
tedavi hizmetleri, acil hal kapsamına alındı. Özel hastaneler virüs tedavisi gören 
hastalardan muayene katılım ücreti ve ilave ücret isteyemeyecek. Sağlık 
uygulama tebliği değişikliği ile pandemi tedavisi gören hastaların ilaçlarını 
hastaneden temin edebilmeleri de sağlandı.
• Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "23 Nisan günü için çok ciddi hazırlıklarımız 
var. Yarışmalarımız, bazı yayınlarımız olacak. TRT EBA Televizyonu o günkü yayın 
içeriğini tümüyle 23 Nisan kutlamasına ayıracak."
• Milli Eğitim Bakanlığınca günde 10 bin olmak üzere ayda 300 bin "yüz 
koruyucu siperlik" için seri üretime geçildi.
• Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakanlık bünyesindeki Konsolosluk 
Çağrı Merkezi'ni yeni tip koronavirüs salgını kapsamında arayan 50 bininci 
vatandaşla görüştü.
• İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni tip koranavirüs nedeniyle vatandaşlara 
"şehir değiştirmeyin" çağrısında bulundu.
• İçişleri Bakanlığının, valiliklere gönderdiği yeni tip koronavirüs tedbirleri 
kapsamında özel gereksinimi olan çocuk ve gençlerle ilgili istisnaları içeren ek 
genelgeye göre, 20 yaş altındaki özel gereksinimi olan çocuk ve gençlerin, 
uygun şartlarda evlerinden çıkmalarına izin verilecek.



• Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında "Atık Su 
Yönetimine İlişkin Önlemler Genelgesi" yayımlandı.
• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şu ana 
kadar Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvuruların yüzde 77'sinin 10 kişiden az çalışanı 
olan firmalar tarafından yapıldığını bildirdi.
• Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatta yerinde gümrükleme 
uygulamasından sonra Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsüne sahip üretici 
ihracatçılar için ithalatta yerinde gümrükleme uygulamasını da hayata 
geçirdiklerini bildirdi.
• Koronavirüs önlemleri ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu;
"Büyükşehirlerde hayat hafta içi yüzde 85-90 oranında tam anlamıyla kendisini 
evine çekmiş durumda."
“Şu anda günde 10 milyon maske dağıtılıyor Türkiye'de 10 milyon maske 
üretiliyor. Çok yakın zamanda inşallah bu sayı 20 milyon ve üzerine çıkacak.”
• İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü 
ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı kaçaklık organize suçlarla mücadele 
ekipleri, yeni tip koronavirüs salgınını fırsata çevirerek, fahiş fiyat uygulayan ve 
stokçuluk yapanlara yönelik çalışma kapsamında sahte, izinsiz, sağlıksız 
dezenfektan, kolonya, maske ve sağlık ürünleri üretenlere yönelik 9 Mart-8 
Nisan'da 65 ilde 288 operasyon düzenlendi.
• YÖK, koronavirüs salgını nedeniyle öğrencilerin eksik kalan sektördeki 
uygulama eğitimlerinin üniversiteler tarafından uzaktan eğitim yöntemiyle veya 
yaz öğretimi şeklinde tamamlatılabilmesine karar verildiğini bildirdi.
• Pandemi İzolasyon Takip uygulamasına Sağlık Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri 
ve İletişim Kurumu Başkanlığı ve tüm GSM operatörlerinin iş birliğiyle başladı.
• Bursa’da üretilen Türkiye’nin ilk entübasyon kabini Bursa Şehir 
Hastanesi’nde kullanılmaya başlandı.

10 Nisan 2020
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nin, yeni tip 
koronavirüse (Kovid-19) karşı dayanışmayı perçinleyeceğini belirterek, "Allah'ın 
izniyle koronavirüsle savaşı elbette kazanacağız. Ardından da yeni bir dünya 
gerçeğiyle karşı karşıya kalacağız. Bu nedenle, bir taraftan mücadelemizi 
sürdürürken diğer taraftan da salgın sonrası dönem için hazırlık yapmalıyız."
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği 
Konseyi'nin "Kovid-19 Salgınıyla Mücadelede İşbirliği ve Dayanışma" konulu 
olağanüstü video konferans zirvesinde konuştu: “Bakü-Tiflis- Kars hattı üzerinden 
mevcut yüke ek günlük 3 bin 500 ton yükün taşınabilmesi için çalışmalar 
yapıyoruz.Konsey üyelerimizden geçiş belgesi kotası, geçiş ücretleri, sürücü 
vizeleri gibi konularda kolaylık sağlamalarını bekliyorum.” dedi.
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı 
Aleksandar Vucic ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan 
açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, Vucic'e oğlunun yeni tip koronavirüse 
(Kovid-19) yakalanması nedeniyle şifa dileklerini iletti.
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen 
Radev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan ile Radev görüşmesinde, 
Kovid-19 ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler 
ele alındı. 



• Türkiye, Kovid-19'la mücadeleye destek amacıyla dünya genelinde 
salgından en fazla etkilenen ülkelerden olan İngiltere'ye tıbbi yardım malzemesi 
gönderdi. Yardımlarla beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Koronavirüse 
yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson’a hitaben yazdığı mektup da 
gönderildi.
• Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Kovid-19 virüsüne 
karşı alınacak tedbirler kapsamında, Libya halkına ve bölgede görev yapan eğitim 
iş birliği ve danışma timlerine sağlık malzemeleri gönderildi.
• Sağlık Bakanlığının temin ettiği maskelerin 20-65 yaş arası vatandaşlara 
ücretsiz dağıtılması kararı, uygulamaya konuldu. Vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı 
tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodu eczanelere bildirerek 
ücretsiz maske alabilecek.
• Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 
"Türkiye'de vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,15'tir. Nüfusu 10 milyonu aşan 
ülkeler arasında 12. sıradayız.
Türkiye genelindeki hastanelerde yatak doluluk oranı yüzde 36,3. Hastaneye, 
yoğun bakıma yatış ve entübe edilen hasta sayısının stabil döneme girdiğini, artış 
hızının azaldığını söyleyebiliriz. Yoğun bakım sürecimiz, diğer ülkelere göre 
özellikle son haftalarda giderek düşmeye başladı.”
• Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvancılık yapan işletmelere 
sürü yöneticisi istihdamı desteği kapsamında bugün 53 milyon lira ödeme 
yapılacağını bildirdi.
• Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Salgının yarattığı kaygıyı 
normalleştirmelerine destek olabilmek için öğrencilerimiz ve velilerimize yönelik 
iki ayrı rehberi daha önce hazırlamıştık. Şimdi de gençlerimize yönelik 
bilgilendirme rehberi hazırladık.”
• Adalet Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle daha önce 
cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri 
kapsamında 30 Nisan'a kadar uzattı.
• Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hafta sonu 
30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı. İçişleri 
Bakanlığının genelgesi kapsamında büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, 
Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, 
İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, 
Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van ile Zonguldak 
il sınırları içinde 12 Nisan saat 24.00'e kadar vatandaşlar sokağa çıkamayacak. 
Sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında adli ve idari işlem yapılacak.
• İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 ile ilişkin sokağa çıkma yasağını 
değerlendirirken, "Pazar gününden itibaren bu devam edecek diye bir telaş söz 
konusu olmasın. Pazar günü akşam saat 24.00 itibarıyla bitecektir. 
Vatandaşlarımızı bir bulaştan korumak için bu adım atılmıştır."
• İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sokağa çıkma yasağı sadece 48 saatliğine 
olup fırın, eczane gibi işletmeler bu yasak sırasında faaliyetlerine devam edecek."
• İstanbul, Arnavutköy'de bulunan 128 yıllık tarihi binanın 45 gün içerisinde 
salgın hastanesi olarak kullanıma açılması bekleniyor. Hadımköy'de Sultan 
2. Abdulhamit Han'ın yaptırdığı tarihi hastane, pandemi hastanesi olarak 
kullanılacak.



• 13 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı duyurulan MSÜ askeri öğrenci 
aday tercih işlemleri ertelendi.

11 Nisan 2020
• Cumhurbaşkanı kararıyla, bazı kamu kurum ve kuruluşlarında yönetim, 
denetim ve tasfiye kurulu üyelerinin ücretleri ile sözleşmeli ve kapsam dışı 
personele uygulanacak taban ve tavan ücretleri belirlendi.
• İçişleri Bakanlığınca hafta sonu 31 ilde uygulanacak sokağa çıkmağa 
yasağına ilişkin genelge valiliklere gönderildi. 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 12 
Nisan saat 24.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı.
• Yasak kapsamı dışındaki fırın işletmeleri ekmek üretimine devam ederken 
fırın çalışanları ile Vefa Sosyal Destek Grupları, ekmek ihtiyacı olan vatandaşların 
evlerine dağıtım yaptı.
• İçişleri Bakanlığı, 31 ilde vatandaşların neredeyse tamamının sokağa çıkma 
yasağına uyduğunu, bu kuralı ihlal eden 2 bin 756 kişiye ise adli ya da idari işlem 
gerçekleştirildiğini bildirdi.
• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şartlı 
doğum yardımının 100 liraya, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım programı 
kapsamında ödenen miktarın da 325 liraya çıkarıldığını bildirdi.
• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli ve milli bor katkılı el 
dezenfektanı "BOREL"in haftaya raflarda yerini alacağını bildirdi.
• Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurtlarda 13 bin 968 
vatandaşın karantinada olduğunu, 17 bin 504 vatandaşın ise yurtlardan ayrıldığını 
açıkladı.
• Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sokağa çıkma yasağı kapsamı dışında kalan 
vatandaşlar için İstabul'da Marmaray ve Ankara'da Başkentray'ın yarım saat 
aralıklarla sefer yapacağını açıkladı.
• Adalet Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 Mayıs-10 Temmuz 
arasında yapılması planlanan hakim ve savcı adaylığı mülakatlarını erteledi. 
• Milli Savunma Bakanlığı, 6 ambulans ve 2 oksijen kompresörünü Arnavutluk 
Savunma Bakanlığına teslim etti.
• Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamayan eğitimlerin telafisine ilişkin 
düzenlemeyi de içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Mili Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonunda kabul edildi.
• İstanbul Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplu taşıma araçlarında sosyal 
mesafenin korunmasına yönelik ve 13 Nisan 2020 sabah 05.00'dan itibaren 
uygulanacak bir diz yeni tedbir ve karar aldı.

12 Nisan 2020
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "Milli Dayanışma Kampanyamıza 
destek veren Hristiyan vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Paskalya yortusu 
dolayısıyla, Hristiyan vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Hristiyanlara esenlik 
dileklerimi sunuyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum."
• Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İsrail'den de tıbbi malzeme 
talebi olmuştu. Zannediyorum bu günlerde tamamlanacak. Eş zamanlı olarak 
Filistin'e de tıbbi malzeme göndereceğiz."



• Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 üniversitenin rektör, dekan ve 
başhekimleriyle video konferans yöntemiyle görüştü. Bakan Koca; "Bugün ilk 
defa yoğun bakıma giren ve entübe olan hasta, sayısal olarak eksiye düştü. Yani 
yüzde 3-3,5 oranında bir düşüş söz konusu oldu. Bu son derece önemli." dedi.
• Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin sağlık müdürüyle yaptığı görüşmede, 
mevcut ve ortaya çıkabilecek ihtiyaçları ele aldıklarını bildirdi.
• Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
talimatıyla Kovid-19 virüsüyle mücadelede kullanılacak ikinci grup sağlık 
malzemelerinin bugün İngiltere'ye gönderildiği bildirildi.
• Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni tip koronavirüsle mücadele 
tedbirleri kapsamında uygulanan kısa çalışma ödeneğine bugüne kadar 200 
binden fazla firmanın, 2 milyondan fazla çalışan kapsamında başvuruda 
bulunduğunu ve bunlardan 700 bininin onaylandığını belirterek, "Bu ödenekten 
yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza 3 ay, aylık 1170 lira 
maaş desteği sağlanacak." dedi.
• İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) tedbirleri bünyesinde 31 ilde sokağa çıkma yasağı kapsamında alınan 
karara yüksek oranda uyum sağladığı belirtildi.  Bu kuralı ihlal eden 24 bin 88 
kişiye ise adli ya da idari işlem gerçekleştirildiğini bildirdi.
• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni tip koronavirüsle 
mücadele sürecinde kesintisiz enerji için fedakarca görev yapan sektör 
çalışanlarına teşekkür etti.
• İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa açıklaması hakkında, İletişim 
Başkanlığı açıklama yaptı.  İletişim Başkanlığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 
istifasının kabul edilmediğini ve görevine devam edeceğini bildirdi. 
• Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca, bugünden itibaren toplu taşıma 
araçları ile içerisinde birden fazla kişi bulunan özel araçlarda maske 
kullanılmasının zorunlu tutulmasına, maske kullanmayanların toplu taşıma 
araçlarına alınmamasına ve maskesiz olduğu tespit edilen sürücü ve yolculara 
ayrı ayrı ceza uygulanmasına karar verildi.

13 Nisan 2020
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 
Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu.
 “Salgınla mücadele kapsamında hafta sonları sokağa çıkma yasağını 
önümüzdeki dönemde de ihtiyaç duyuldukça sürdürme kararı aldık. Yasağın 
açıklandığı ilk saatlerde kimi yerlerde yaşanan gereksiz kargaşanın bir daha 
tekrar etmemesi için gereken tedbirleri  alacağız."
 "Başakşehir Şehir Hastanemizin ilk kısmını 20 Nisan'da, ikinci kısmını 15 
Mayıs'ta hizmete açıyoruz."
 "Kredi Garanti Fonu destekli işe devam finansmanı için yapılan başvurular 
66 bini aştı. Hazine arazilerinden ekilebilir olanları tarıma kazandırmak için ilgili 
kuruluşlarımız hazırlıklara başladı."



• Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgını nedeniyle evde yardım ve emekli maaşı ödemeleri kapsamında 
şu ana kadar 8 milyon 400 bin işlemi tamamladıklarını söyledi.
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca denize kıyısı olan 28 ile gönderilen 
genelgeye göre; “Yurt dışından gelen ve sıhhi bir risk taşıyıp taşımadığı kontrol 
edilmeyen hiçbir gemi ile temas kurulmayacak. Kontroller neticesinde risk 
taşımadığı tespit edilen gemilere sadece koruyucu ekipmanlar ile temas 
sağlanacak.''
• İçişleri Bakanlığınca getirilen iki günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi 
ancak Kovid-19 önlemleri kapsamında kent genelinde 65 yaş ve üstü ile 20 yaş 
altındakilerin dışarı çıkma kısıtları devam ediyor.
• Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, son zamanlarda özellikle sosyal 
medya hesapları üzerinden e-Devlet ya da resmi kurumların logolarını kullanarak 
"Bankaların kredi kartı aidat iade işlemleri başlamıştır. İadenizi almak için 
yukarıdaki linke tıklayın." şeklinde bazı paylaşımlar yapanların tespit edildiği 
bildirildi.
• Türkiye Adalet Akademisi, 240 hakim ve savcı adayının yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitimine ilişkin uygulamayı başlattı.
• Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli başkanlığında olağanüstü toplanan 
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Kızılay Meydanı, Zincirlikuyu, Fatih Sultan ve Müverrih Ali 
caddelerinin yarından itibaren 14 gün süreyle 09.00 ile 21.00 saatleri arasında 
yaya trafiğine kapatılmasına karar verdi. 

14 Nisan 2020
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
(KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim 
Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede 
Türkiye'nin KKTC'ye desteğinin koronavirüsle mücadele sürecinde de devam 
edeceğini ifade etti.
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni infaz düzenlemesinin TBMM 
Genel Kurulu'nda kabul edilmesi üzerine açıklama yaptı:
 “Yeni infaz düzenlemesinin, ülkemizde adaletin tecellisi konusunda 
milletimizin beklentilerini daha yüksek oranda karşılayacağı bir gerçektir. Bu 
düzenlemedeki hükümlüler lehine iyileştirmeler ile yeni infaz yöntemleri, adaletin 
tecellisi sırasında vicdanların yaralanmasının önüne geçmek için getirilmiştir.”
• Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde video 
konferans yöntemiyle gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının 
ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca; 
 “İstanbul'da 1200 filyasyon ekibi görev almakta. Türkiye genelinde bu 
ekiplerin sayısı 4 bin 600. Koronavirüsle mücadelemiz mahalle bazına kadar 
inmiş bir mücadeledir. Filyasyon sağlam bir veri kaynağına ihtiyaç duyar. 
Filyasyon yöntemini bizim gibi uygulayan hiç olmadı. Pozitif tanı konan hastaların 
her birinin son üç gün içinde temas ettiği bütün kişilere ulaşıp, onları taramaya 
çalıştık."



• Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; “Nisan ayında askere alınacak 53 bin 
yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin, birliklere yeni er 
gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet 
süresinin bir ay uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin 
uygun olacağı değerlendirilmiştir."
• Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurtlarda 12 bin 912 
vatandaşın karantinada olduğunu, 20 bin 427 vatandaşın ise yurtlardan ayrıldığını 
açıkladı.
• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip 
koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında temizlik, laboratuvar, tıbbi 
malzeme ve ilaçlar ile diğer özel malzeme alımları için huzurevlerine 64 milyon 
lira ödenek gönderdiklerini bildirdi.
• Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri 
kapsamında okullardaki eğitime ara verildiği süreçte öğrencilere, evde 
geçirdikleri zaman diliminde uzaktan eğitim aracılığıyla uluslararası sertifikalarına 
sahip olma imkanı sunulması için gerekli altyapı çalışmalarının tamamlandığını 
açıkladı.
• Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; “Bosch, 500 milyon liralık ilave 
yatırımla yeni nesil yüksek basınç pompalarını da ülkemizde üretmeye 
başlayacak." 
• Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, 2 Nisan 2020'de The Washington 
Times gazetesi için kaleme aldığı "Bugün Yaptıklarımız Yarını Belirleyecek" 
makalesi, farklı kıtalarda bir çok gazetede yer buldu.
• AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Yeni Koronavirüs (Covid-19) 
Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına 
sunuldu.
• AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı AK Parti ve MHP gruplarının 
ortak hazırladığı infaz düzenlemesini içeren Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı 
Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 
TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
• Türk Hava Yolları, tüm dış hat uçuşlarını 20 Mayıs 2020'ye kadar 
durdurduğunu duyurdu.

15 Nisan 2020
• Ulaştırma ve Altyapı Bakan Adil Karaismailoğlu, "28 Mart'tan itibaren demir 
yollarımızda yolcu taşıması kısıtlanınca tüm imkanları yük taşımacılığı için 
seferber ettik. Mümkün hatlardaki demir yollarımızı insan teması olmadan yük 
taşıması için kullanıyoruz."
• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kovid-19 salgınıyla 
mücadele kapsamında Ar-Ge çalışmaları yürütülen bor katkılı el dezenfektanının 
laboratuvar süreçlerinin tamamlandığını ve seri üretime hazır olduğunu 
belirterek, "İnşallah yarından itibaren de BOREL'i farklı satış noktalarında 
vatandaşlarımızla buluşturacağız. Bütün dünyada kişisel hijyen ürünlerinde ciddi 
bir sıkıntı yaşanmasına rağmen, bizler kendi kaynaklarımızı koordine ederek 
vatandaşlarımızın talebini ivedilikle karşıladık." 



• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kovid-19 salgınıyla 
mücadele kapsamında Ar-Ge çalışmaları yürütülen bor katkılı el dezenfektanının 
laboratuvar süreçlerinin tamamlandığını ve seri üretime hazır olduğunu 
belirterek, "İnşallah yarından itibaren de BOREL'i farklı satış noktalarında 
vatandaşlarımızla buluşturacağız. Bütün dünyada kişisel hijyen ürünlerinde ciddi 
bir sıkıntı yaşanmasına rağmen, bizler kendi kaynaklarımızı koordine ederek 
vatandaşlarımızın talebini ivedilikle karşıladık." 
• Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, nakdi yardımların başladığını, 2,1 
milyon aileye 1000 liralık nakdi yardımları ulaştırdıklarını, çok yakın zamanda 4,4 
milyon ailenin tamamına ulaşacağını bildirdi. Vatandaşların temel ihtiyaçları için 
devreye aldıkları 10 bin lira limitli Temel İhtiyaç Desteği kapsamındaki tahsislerin 
cuma günü başladığına işaret eden Albayrak, bugün itibarıyla 2,1 milyon 
vatandaşa toplamda 12,1 milyar liralık kaynak tahsis edildiğini belirtti.
• Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs salgını sürecinde 
yurt dışında bulunan 25 bin vatandaşı Türkiye'ye getirdiklerini, halen yurt dışında 
bulunan ve dönmek için başvuran Türkleri de karantina koşullarını hazırlayarak en 
kısa sürede getireceklerini bildirdi.
• Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ile 
mücadele edilen bu dönemde İhracat Genel Müdürlüğünün sanal fuarlarla ilgili 
bir çalışması olduğunu belirtti.
• Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilere seslenerek, "Ürününüz 
tarlada, serada, etiniz, sütünüz ise elinizde kalmayacak, gerekirse devlet olarak 
biz alırız."
• Koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemler içeren kanun teklifi, TBMM 
Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
• Medikal maske filtrelerini yerlileştirme konusunda TÜBİTAK Marmara 
Araştırma Merkezi (MAM) Malzeme Enstitüsü ile İstanbul Teknik Üniversitesi 
Ulusal Membran Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (İTÜ MEM-TEK) 
eş zamanlı yürütülen 2 Ar-Ge projesi başarıyla sonuçlandı.
• MEMSİS Çevre Teknolojileri Araştırma Geliştirme Genel Müdürü Prof. Dr. 
İsmail Koyuncu; "Yüzde 100 yerli malzemelerden üretilen N95 ve üzeri kalitedeki 
maskelerin üretimi tamamlanmış bulunmaktadır. Ülkemizin de içinde olduğu bu 
zor anlarda, çok ciddi sayıda maske üretilerek, Sağlık ve Savunma Bakanlığı 
personellerimizin kullanımına sunulmuştur."

16 Nisan 2020
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome 
Zurabişvili ile telefonda görüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 
görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği konuları, ikili 
ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk;
 Kurumsal bakım ihtiyacı olan yaşlı ve engellilerin gelir durumuna ve engel 
oranına bakılmaksızın, özel huzur evlerinde ve engelli bakım merkezlerindeki 
ücretlerini bakanlık olarak karşılayacaklarını duyurdu.



 Ücretsiz izne ayrılan ve Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanamayanlar ile 15 
Mart'tan sonra iş sözleşmesi feshedilen işçilere ücretsiz izinde bulundukları veya 
işsiz kaldıkları süre kadar aylık 1177 lira destek sağlayacaklarını duyurdu.
 Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ekonomik önlemler içeren 
düzenlemeyle ilgili "Nakdi ücret desteğinden yararlanan çalışanlarımız, Genel 
Sağlık Sigortalı (GSS) sayılacak ve sigorta primleri İşsizlik Fonu'ndan 
karşılanacak. Böylece, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri 
sağlık hizmetlerinden faydalanacak.
 Belirlediğimiz kriterler ışığında 2,1 milyon haneye 1000 liralık desteğimizi 
ilettik. Haftaya sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarımız aracılığıyla 
belirlediğimiz 2,3 milyon haneye yardımları ulaştırabileceğiz. Bu süreçte 
toplamda 4,5 milyon haneye ulaşmış olacağız.
• Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması süresince 
medya faaliyetleri ve gazete dağıtımına ilişkin kararları yayımladı.
• İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada son 31 günde, 
asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan, 5 bin 603 sosyal medya 
hesabı incelendi, 765 şüpheli şahıs tespit edildi, 303 şahıs yakalandı." bilgisi 
verildi.
• Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Organize Sanayi Bölgesi 
Uygulama Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle bürokrasinin azaltıldığını, 
buralarda geri dönüşüm tesisi kurulabilmesine ve elektrik üretilebilmesine imkan 
sağlandığını belirtti.
• Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs ile 
mücadele kapsamında, gemilerle kılavuz kaptanlar hariç tüm insan temasının 
kesildiğini belirterek, bu süreçte yaşanacak sıkıntıların önüne geçmek amacıyla 
da tüm gemi, deniz araçları, gemi adamları ve şirketlerin belgelerinin 3 ay süreyle 
uzatıldığını bildirdi.
• Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocukların ebeveynleriyle güzel anılar 
biriktirmeleri için okul öncesinden 8'inci sınıfa kadar evde etkinlik tavsiyelerinin 
yer aldığı kapsamlı bir "Uzaktan Eğitim Yakından İlgi Seti" hazırladıklarını bildirdi. 
Bakan Selçuk, "Okulların tatil olduğu süre kadar telafi eğitimi yapılmayacak. 
'Yazın 2 ay okullar açık olacak.' yorumu doğru değil."
• MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında yürüttüğü Ar-Ge sonucu ilk 
solunum cihazını Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 
üretti.
• İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine, hafta sonu 31 ilde uygulanacak sokağa 
çıkma yasağı ile ilgili genelge gönderildi.
• Kovid-19 Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması 
Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 
TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
• Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, havaların ısınmasıyla dışarıya daha 
fazla çıkan vatandaşların yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında anonslarla 
sürekli uyarılması talimatı verdi.



17 Nisan 2020
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 
bin vatandaşın yaklaşan Ramazan ayı ve bayramını evlerinde geçirebilmesi için 
başlatılan tahliye operasyonu, 27 Nisan'da tamamlanacak.
• Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Japonya Başbakanı Abe'nin telefon 
görüşmesinde koronavirüsle mücadelede iş birliği başta olmak üzere ikili ilişkiler 
ele alındı.
• Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle gerçekleşen 
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu;
 “65 yaş üstü ve gençlerin sokağa çıkma yasağı tedbirleri netice verdi, ileri 
yaşta pozitif vaka sayısında belirgin azalma görüldü.
 Artan test sayıları neticesinde vaka sayısında artış devam ediyor ama artış 
hızı düştü. Önümüzdeki günlerde plato olması şaşırtıcı olmayacak."
• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 
Kovid-19'dan etkilenen vatandaşların ihtiyaçları için kullanılmak üzere sosyal 
yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına ek kaynak göndereceklerini açıkladı.
• Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında 
yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucu İstanbul Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin 
Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ambulans ve sahra hastaneleri için 
üretilen uzaktan kontrollü solunum cihazının tanıtımı yapıldı.
• Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu 
(MKEK) tarafından yüzde 100 yerli ve milli imkanlar kullanılarak, mekanik 
solunum cihazı üretildiğini açıkladı. Akar: "Cihazın seri üretimine en kısa sürede 
geçmeyi planlıyoruz. Hedefimiz haftada 500 mekanik solunum cihazı üretmek."
• Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kovid-19 salgını 
tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşları "Evde kal hareketsiz kalma" 
projesine katılmaya davet etti.
• Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Vatandaşlarımızı fahiş fiyat artışlarına karşı 
korumaya yeni dönemde oluşturduğumuz Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu ile 
devam edeceğiz. Kurul, fahiş fiyat ve stokçuluğa yönelik inceleme yapacak, 500 
bin liraya varan idari para cezası uygulayabilecek."
• İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid19) salgınıyla 
mücadele kapsamında, bu gece saat 23.59 itibarıyla deniz yolu ile İstanbul'a giriş 
ve çıkışların, il sınırları içerisinde özel teknelerle seyir yapmanın yasaklandığını 
bildirdi.
• 30 Nisan'a kadar verilmesi gereken kurumlar vergisi beyannamelerinin 
verilme ve ödeme süreleri 1 Haziran gün sonuna kadar uzatıldı.
• Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), koronavirüsün ekonomik ve 
finansal etkilerine karşı ilave tedbirler açıkladı;
  "Açık Piyasa İşlemleri portföyü nominal büyüklüğünün TCMB analitik 
bilanço aktif toplamına oranı azami yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseltildi.
-Piyasa Yapıcı bankalara tanınan TCMB'ye DİBS satım imkanında değişikliğe 
gidildi.
 Söz konusu alımların da APİ portföyü için belirlenen azami yüzde 10'luk 
toplam limit dahilinde gerçekleştirilmesine karar verildi.”



• Türk Silahlı Kuvvetleri kargo uçağı Koca Yusuf bu kez Somali’ye yardım 
götürmek için havalandı.
• Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri 
çerçevesinde uçuşların iptal edilmesi nedeniyle Türkiye'ye dönemeyen 
vatandaşlar için ABD'nin 3 kentinden özel seferler düzenleyecek. 

18 Nisan 2020
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe ve Atatürk 
Havalimanı'nda yapımı devam eden hastaneler ile Başakşehir İkitelli Şehir 
Hastanesi'ni havadan inceledi.
• Sağlık Bakanı Fahrettin Koca;
 Atatürk Havalimanı yerleşkesindeki 1000 yataklı hastanenin inşaat alanında 
incelemelerde bulundu. Bakan Koca, İstanbul'u her iki yakasıyla afetlere hazır 
hale getireceklerini bildirdi.
 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avrupa'nın en büyük yoğun bakım 
kapasitesine sahip hastanelerinden İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk 
etabının 20 Nisan'da açılacağını bildirdi.
• Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle mücadale kapsamında, 
vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabileceği ve kendi sağlıklarını 
takip edebileceği "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması hayata geçirildi.
• Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, esnafa tahsis edilen finansmanın 
Paraf Ticari Kart ile 10 milyar 836 milyon liraya, sanayiciye sağlanan desteğin de 
59 milyar 62 milyon liraya ulaştığını belirtti.
• Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dış turizmle ilgili çalışmalara 
ilişkin, "Yeni bir projeyi hayata geçirmeye başladık. Sertifikasyon, yani koronavirüs 
olmayan alanları sertifike eden bir sistem. Bu çerçevede, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı koordinasyonunda, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Orman Bakanlıkları 
yetkilileri ile konuyla ilişkili bütün STK'lerin bulunduğu bir komisyon oluşturduk."
• Milli Eğitim Bakanlığının, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 
sağlık çalışanlarının tek kullanımlık cerrahi önlük ve maske ihtiyacının karşılanması 
için pilot il seçtiği Mersin'de seri üretime başlandı.
• Milli Eğitim Bakanlığınca, 13 Nisan'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve 
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlığındaki 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin 
kullanımına açılan EBA Canlı Sınıf uygulamasında yaklaşık 150 bin ders yapıldı.
• Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’de üretilen ihracat 
malzemelerini Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan’a götürecek 
olan 82 konteynerden oluşan 940 metrelik trenin, Kars’tan Gürcistan’a doğru 
hareket ettiğini bildirdi.
• Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu;
 Yurt dışında Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının 
sayısı 342'ye yükseldi.
 72 ülkeden 105 sefer daha planlandı. Ramazan başlamadan önce 
vatandaşlarımızı ülkemize getirmeyi hedefliyoruz.
 (Kovid-19 salgını nedeniyle) Bizim çağrımız üzerine önümüzdeki hafta 
İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi video konferans usulüyle toplanacak.
• 30 büyükşehirle Zonguldak'a kara, hava ve deniz yoluyla tüm giriş 
çıkışlara yönelik kısıtlamalar bu gece saat 00.00'dan itibaren 15 gün daha 
uzatıldı.



19 Nisan 2020
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile 
telefonda görüştü. Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele 
alındı. İki lider, NATO müttefikliğinin gerektirdiği dayanışma ruhunun gereği 
olarak, koronavirüs salgınının kamu sağlığı ve ekonomilere oluşturduğu tehdide 
karşı yakın iş birliklerini sürdürme noktasında mutabık kaldı. 
• İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada;
 “Sokağa çıkma kısıtlaması daha önce de kamuoyuna açıklandığı üzere bu 
gece saat 24.00'te sona erecektir.
 Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz ve Zonguldak'taki sokağa çıkma 
kısıtlamasına vatandaşlarımız yüksek oranda uyum göstermiştir. Sokağa çıkma 
kısıtlaması kuralını ihlal eden 20 bin 398 kişiye adli ve idari işlem 
gerçekleştirilmiştir.”
• Yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak 
kapasitesine sahip Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı yarın açılıyor.
• Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli, 
çok düşük faizli ve 10 bin liraya kadar limitli bir krediyi profesyonel turist 
rehberlerinin kullanımına açtıklarını bildirdi.
• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomik 
İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira 
nakdi destek ödemelerinin bugün başladığını bildirdi.
• Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında haftalık 
maske üretimini 10 milyona, tulum üretimini 110 bine, dezenfektan üretimini de 40 
bin litreye çıkarmayı planlıyor.
• Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uzaktan Eğitim Yakından İlgi setine, "Kriz 
Durumunda Oyun" başlıklı yeni bir kılavuz eklediklerini belirterek, "Kriz 
durumlarında oyunun iyileştirici bir rolü vardır. Çocukların kaygı ve korkuları ile 
baş edebilmelerine, normale dönüldüğünü hissetmelerine, rahatlamalarına ve 
moral düzeylerinin yükselmesine yardımcı olmaktadır."
• Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'nden (KKTC) yurda getirilen 175 Türk vatandaşı, Muş'taki Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüğüne ait öğrenci yurduna yerleştirildi.
• Malta’da geçici süre için bulunan ve yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 
Türkiye’ye dönmek isteyen 104 Türk vatandaşı, Türk Hava Yollarına ait özel seferle 
yurda doğru yola çıktı.

20 Nisan 2020
• Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan;
 “Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasını tarım, sağlık ve gıda 
hizmetleriyle temel üretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde bir süre daha 
devam ettireceğiz. 23-24-25-26 Nisan tarihleri arasında yine 31 ilimizde sokağa 
çıkma sınırlandırması yapmayı özellikle planlıyoruz.
 Bu zorlu süreçte gösterdikleri çabalara yakinen şahit olduğumuz üniversite 
hastanelerimize hizmet kalitelerini yükseltebilmeleri için çeşitli unvanlarda 8 bin 
635 sözleşmeli personel ve 5 bin 865 sürekli işçi kadrosu ihdas ediyoruz.



 3 yılda 1 milyon yazılımcı yetiştirmeyi hedefleyen bir program başlatıyoruz. 
Hazine ve Maliye Bakanlığımızın hazırladığı proje kapsamında eğitimler, özellikle 
de BTK Akademi Eğitim Portalı üzerinden gerçekleştirilecektir. Hala 13 başlıkta 47 
bin dakikayı bulan 31 ayrı eğitim bu sitede hizmet veriyor. Yıl sonuna kadar eğitim 
sayısı 100'e çıkacaktır.
 Erzincan, Erzurum, Kars, Kayseri, Sivas, Bingöl, Muş başta olmak üzere 
çeşitli illerimizdeki 14 milyon metrekare Hazine arazisini de ilave olarak 
çiftçilerimizin kullanımına sunuyoruz.
 Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımıza ramazan ayında ihtiyaç 
sahiplerine dağıtılmak üzere 500 milyon lirayı aşkın ilave kaynak sağladık."
• Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin ilk etabı hizmete açıldı. Başakşehir 
Şehir Hastanesi Hizmete Alım ve Yerli Solunum Cihazı Teslim Töreni, 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katıldığı video konferans 
yöntemiyle gerçekleştirildi.
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; “İnşası devam eden 8 şehir 
hastanesinin büyük bölümünü bu yılsonuna kadar, kalanlarını da gelecek yıl 
hizmete almayı planlıyoruz.”
• Sağlık Bakanı Fahrettin Koca;"(Başakşehir Şehir Hastanesi) Tamamı 
hizmete girdiğinde Avrupa'nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine 
sahip hastanesi olacaktır. Şu an açılışını yaptığımız 155 yoğun bakımda ise 155 
ventilatörümüz kurulmuş durumda."
• Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank;“Onlarca mühendis bir araya 
geldi, gece gündüz çalıştılar ve büyük bir özveriyle sadece 14 gün gibi kısa bir 
sürede seri üretim bandından ilk yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazlarını 
indirdiler. Bugün testleri tamamlanmış ürünlerin bir kısmını Sağlık Bakanlığı'mıza 
teslim ediyoruz. İnşallah mayıs sonuna kadar 5 bin cihaz üretilmiş olacak.”
• Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 268 bin 717 
firmanın 3 milyon 44 bin 420 çalışanı için Kısa Çalışma Ödeneği'ne 
başvurduğunu açıkladı.
• Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal 
Destek Programına (3’üncü fazı için) T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" 
olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların 
perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti.
• Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mustafa Kemal 
Atatürk'ün armağanıyla dünya çocuklarına atfedilen tek bayram olan 23 Nisan'ın 
yüzüncü yıl dönümüne özel hazırlanan marşı çocuklar bu yıl evlerinde hep birlikte 
söyleyecek.
• Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında 
yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucu, Tekirdağ Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde N95 maske makinesi üretildi.
• Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgınına ilişkin alınan tedbirler ve gelecek dönemde yapılacak 
çalışmaları değerlendirmek üzere 81 ilin Gençlik ve Spor İl Müdürü ile video 
konferans üzerinden görüşme gerçekleştirdi.



• Türkiye'de bulunan 7 İspanyol, Türk Hava Yolları’nın (THY) tarifeli uçağıyla 
Barselona’ya hareket etti.
• İngiltere'de bulunan 337 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
önlemleri kapsamında uçakla Türkiye'ye getirildi.
• Irak’ın başkenti Bağdat’ta bulunan 366 Türk vatandaşının yurda dönüş 
talepleri kapsamında Türkiye’ye ulaşmaları sağland

21 Nisan 2020
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel 
Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgınına karşı küresel mücadele, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele 
alındı.
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgınına karşı mücadelede iş birliği, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler 
ele alındı.
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu 
(MYK) toplantısında yaptığı konuşmada, "Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre 
geçirmeye başladığımızı görüyoruz. Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst 
düzeyde riayeti sağlayarak, inşallah, bayram sonrası ülkemizin normal hayata 
geçişini hedefliyoruz." dedi.
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 
gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerçekleştirilen 
tahliye kapsamında Türkiye, Kırgızistan'a Türk Hava Yollarına (THY) ait uçak 
gönderdi. 
• Belçika'da geçici süre için bulunan ve yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 
Türkiye’ye dönmek isteyen yaklaşık 340 Türk vatandaşı, Brüksel'den THY'ye ait 
özel seferle yurda getiriliyor.
• Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin yurt dışındaki çok sayıda 
büyükelçi ve daimi temsilcisiyle yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkilerine ilişkin 
video konferans görüşmesi yaptı.
• İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliğine, 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da 31 ilde 
uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge gönderildi. Genelgeye 
göre;
 Ramazanın başlayacak olması nedeniyle 21 ve 22 Nisan günleri market ve 
bakkalların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi. 
 23 ve 24 Nisan'da market ve bakkallar 09.00-14.00 arasında faaliyet 
gösterecek, vatandaşlar ikametlerine yakın market ve bakkallara gidip 
gelebilecek. Sokağa çıkma yasağı süresince ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve 
unlu mamul satan iş yerleri ile tatlı üreten yerler açık olacak. 
 Sokağa çıkma yasağının olduğu perşembe ve cuma günleri gazete 
dağıtımı/satışı marketler ve bakkallar aracılığıyla yapılacak. Hafta sonu gazeteler, 
gazete şirketlerinin araçları, tespit edilecek içme suyu bayileri ve Vefa Sosyal 
Destek Birimleri aracılığıyla dağıtılacak.



• Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli; “Gıda sektörü, Ramazan’daki talep 
artışı için gerekli hazırlıklarını yaptı. Bugün ve yarın vatandaşlar istediği gibi 
alışverişini yapsın.”
• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hane başına 1000'er lira 
desteği içeren 3. faz sosyal destek programına, kamu işçileri, memurlar, 
emeklililer, İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden yararlananlar 
ile 1. ve 2. fazdaki nakdi destekleri alanlar dışındaki tüm vatandaşlar e-Devlet 
üzerinden başvurabilecek.
• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Muhtaç 
Asker Ailesi Yardım Programı kapsamında yapılan aylık ödeme miktarının, yüzde 
45,45 artışla 275 liradan 400 liraya çıkarıldığını bildirdi.
• Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "1 Milyon Yazılımcı Projesi"ne 
katılmak isteyenlerin internet üzerinden başvuru yapacağını ve hemen eğitime 
başlanacağını belirterek, "Genç arkadaşlarımızın aldığı her eğitim ve başarı 
dereceleri, hazırladıkları öz geçmişlerine otomatik olarak işlenecek."
• Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hava yolu yolcu haklarına 
ait yönetmelikte yapılan düzenlemeyle bilet iadelerini garanti altına aldıklarını 
bildirdi.
• Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı hediyesi olarak kaleme aldığı "İçimdeki Okul Sesleri" adlı kitap, Eğitim 
Bilişim Ağı dijital kütüphanesinden öğrencilerin erişimine açıldı.
• Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında, yeni tip koronavirüse 
(Kovid-19) ilişkin koordinasyon toplantısının 6'ncısı yapıldı.
• Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe'nin başkanlığında, ilgili 
bakanlıkların bakan yardımcıları, Türk Kızılay, Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığı (AFAD) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) temsilcilerinin katılımıyla 
Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde "Ulusal Pandemi Koordinasyon Kurulu" 
toplantısı yapıldı.
• Ankara Valiliği koordinesinde hazırlanan 80 bin gıda kolisi, il merkezi ve 
25 ilçedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.
• AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti'li 
belediyelerin, 13 milyon 54 bin 579'u eğitmenleriyle ürettiği olmak üzere toplam 
27 milyon 282 bin 684 maske, 2 milyon 359 bin 586 kolonya ve dezenfektan 
dağıttığını, ayrıca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan gıda ve hijyen malzemesi koli 
sayısının 1 milyon 695 bin 277 olduğunu da kaydetti.
• Türk Kızılay tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi görüp 
iyileştikten sonra immün plazma bağışı yapanlara madalya verildi.

22 Nisan 2020
• Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, hazırladıkları yeni Milli Emlak 
Tebliği ile 2/B ve tarım arazilerinin satış bedeli taksitleri ile Hazineye ait tarım 
arazilerini tarım ve hayvancılık amaçlı kullanan çiftçilerin ecrimisil ödemelerinin 
3 ay süreyle ertelendiğini bildirdi.
• Milli Eğitim Bakanlığının, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamındaki 
Ar-Ge çalışmaları sonucu, Arnavutköy İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi öğretmenlerince Ultraviyole-C (UVC) hava sterilizasyon cihazı 
üretildi.



• Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'nin 
(Türkşeker) uygulayacağı sözleşmeli üretim modeline ilişkin, "Çiftçinin pancardan 
sonra ekecekleri ürünün tohumunu, gübresini ve nakit avansını Türkşeker 
ödeyecek. Böylelikle çiftçimizin krediye muhtaç olmadan, herhangi bir borca, 
faize veya kefile ihtiyaç duymadan üretimini yapmasını sağlayacağız."
• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; 
 Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında, 270 bine yakın firmadan 3 milyonun 
üzerinde işçi için başvuru yapıldığını söyledi.
 "Ücretsiz izne ayrılan işçilerimiz için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının 
başvuruları bugün başladı."

23 Nisan 2020
• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk:
 "Nisan ayı işsizlik sigortası ödemelerini hak sahiplerinin banka hesaplarına 
yatırmıştık. Bu uygulamamızı Mayıs ayında da devam ettirme kararı aldık"

24 Nisan 2020
• Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs 
Kovid-19 tedbirleri kapsamında internet kullanımının arttığını belirterek, GSM 
operatörlerinin ramazanda internet kullanan abonelerine 1'er gigabyte (GB) 
interneti ücretsiz sağlayacağını açıkladı.
• Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele 
kapsamında gerçekleştirdiği yoğun mesainin ardından haftada 10 milyon maske 
üretimine ulaştı. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürü Yasin 
Akdere, tamamen yerli ve milli olarak yaptıkları mekanik solunum cihazının seri 
üretimine gelecek ayın içinde geçeceklerini belirterek, " Haftalık 500 adet 
üretebilecek altyapıyı sağladık"
• Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla 
mücadelede yerli üretimi artırmak için yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları sonucu, 
sağlıkçıları hastaya müdahale sırasında korumada kritik bir ürün olan "video 
laringoskop" cihazı yerli kaynaklarla geliştirilerek seri üretime hazır hale getirildi.
• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ramazan 
öncesinde ihtiyaç sahipleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 176 
milyon 440 bin 119 lira ilave kaynak aktarıldığını bildirdi.
• Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, geçen yılki 1. dönem buzağı desteği, 
sürü büyütme ve yenileme ile sertifikalı tohum üretim desteklemeleri kapsamında 
yetiştiricilere toplam 1 milyar 626 milyon lira ödeme yapılacağını bildirdi.

25 Nisan 2020
• Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin 
KOBİ’lerin ticari faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, KOBİ’lerin bu 
dönemde ticari faaliyetlerinde e-ticaretin sağladığı imkanlardan en etkin şekilde 
faydalanmalarını mümkün kılmak amacıyla "E-Ticaret olarak KOBİ’lerin 
Yanındayız" dayanışma kampanyasını başlattıklarını bildirdi.



• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çocukların evde geçirdiği vakti keyifli ve verimli 
hale getirmek için kültür, sanat ve tarih müzeleriyle çocuk tiyatrolarının linklerinin 
Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sayfasında yayımlandığını duyurdu.
• Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında 
atılan adımların toplam tutarının 200 milyar liraya ulaştığını bildirdi.
• Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dönüşüm projesi bitmediği için 
evini alamayanlara kira yardımını 36 aydan 48 aya çıkardıklarını söyledi.
• Milli Eğitim Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede 
yerli üretimi artırmak için yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları sonucu üretilen "video 
laringoskop" cihazı tanıtıldı.
• Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, her bir çocuğun eğitimini önemsediklerini, 
özel çocukların farklı ihtiyaçları bulunduğunu belirterek, onların ailelerine, 
öğretmenlere destek için hazırladıkları "Özelim Eğitimdeyim" mobil 
uygulamasında çok çeşitli içerikler oluşturduklarını bildirdi.

26 Nisan 2020
• Milli Eğitim Bakanlığının yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede yerli 
üretimi artırmak için yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları kapsamında, sağlık 
çalışanlarının koronavirüsten korunması ve izolasyonunun sağlanması için 
tasarlanan "İzole Numune Alma Ünitesi", Konya/ Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri tarafından üretildi.
• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; 
"Huzurevlerinde kalan büyüklerimizin ve personelimizin sağlığını korumak için 
kuruluşlarımızda alınması gereken önlemler ve prosedürler hakkında ikinci 
rehberi hazırladık. Böylece aldığımız tedbirleri bu rehberde topladık"
• Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına 
karşı dış ticarette başlatılan "temassız ticaret" formülünü başarıyla 
sürdürdüklerini belirterek, bu uygulamanın devreye girdiği mart ayından bu yana 
gümrüklerden geçiş yapan ticari araç ve vagon sayılarının arttığını bildirdi.

27 Nisan 2020
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 
toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan; 
 “Haftasonu da üç gün süreyle, 1 Mayıs sebebiyle sokağa çıkma 
sınırlandırması uygulayacağız. 
 Ramazan bayramı sonuna kadar haftasonları sokağa çıkma kısıtlamaları 
sürecek. 
 Çiftçilerimizin Mayıs ve Haziran aylarında Ziraat ve Tarım kooperatiflerine 
ödemesi gereken kredileri 6 ay öteliyoruz. 
 Esnaflarımıza yaklaşık 8,4 milyar liralık finansman tahsisi yapıldı.
 Adliyelerdeki dava, icra, şikayet, itiraz, bildirim süreleriyle ilgili ertelemenin 
30 Nisan'da dolan tarihini, 15 Haziran'a kadar uzatıyoruz.
 ABD'ye maske, yüz koruyucu, siperlik, göz koruyucu, N95 maske, tulum ve 
dezenfektandan oluşan tıbbi yardım malzemelerini yarın gönderiyoruz. 
Malzemeleri taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait askeri nakliye uçakları yarın 
Amerika'ya hareket ediyor."



• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; "Kısa 
Çalışma Ödeneğine şu ana kadar 291 bin 594 firmamız, 3 milyon 194 bin 610 
çalışanımız için başvuruda bulundu."
• Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip 
koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Ugandalı ihtiyaç sahipleri için 
1000 gıda paketi teslim etti.

28 Nisan 2020
• Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 100 Bin Yeni Sosyal Konut 
Projesi'ne ilişkin, konutların temellerinin haziran ayı sonunda atılmaya 
başlanacağını bildirdi.
• Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Orta Asya'dan Türkiye'ye 
yük getiren şoförlerin araçtan inmemeleri ve kurallara uymaları halinde 
karantinaya girmeyeceğini belirterek, "Araçlar ülkeye girdikten sonra Araç Takip 
Sistemi ile takip edilecek." 
• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ihtiyaç 
sahibi vatandaşlar için 2019'da başlatılan elektrik tüketim desteğinden bir yılda 1 
milyon 515 bin 47 hanenin yararlandığını bildirdi. 
• Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mayıs ve haziran aylarında vadesi 
gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerinin faizsiz 6 ay ertelenmesiyle 
çiftçiye yaklaşık 6 milyar liralık borcunu öteleme imkanı sunduklarını bildirdi.
• Türkiye Halk Bankası, yıllık satış hasılatı 3 milyon lirayla sınırlı şahıs 
işletmelerini kapsayacak yüzde 7,5 maliyetle, 6 ay ana para ve faiz ödemesiz 
toplam 36 ay vadeli "İşe Devam Desteği - Küçük İşletme Can Suyu Kredisi"ni 
bugün itibarıyla devreye alıyor.

29 Nisan 2020
• Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ''Dijital Tarım Pazarı'' uygulamasıyla daha 
planlı ve öngörülebilir bir üretim yapısı oluşacağını ve küçük üreticilerin pazara 
erişiminin kolaylaşacağını belirterek, "Dijital Tarım Pazarı'nın alıcı ve satıcıyı online 
bir araya getirerek, tarımsal üretim ve ticarete önemli bir ivme kazandıracağına 
inanıyoruz." dedi.
• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mayıs ayı 
işsizlik sigortası ödemelerinin başladığını bildirdi.
• Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; “Halkbank, oda ve borsa kayıtlı 
küçük işletmelerin bir talebini daha yerine getirdi. Yıllık satışı 3 milyon TL ile 
sınırlı şahıs işletmeleri için finansman modeli devreye alındı. %7,5 maliyetle, 6 ay 
ana para ve faiz ödemesiz, 36 ay vadeli destek programı hayırlı olsun."
• Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) ile 
tohumdan çatala kadar olan zincirin izlenebileceğini belirterek, "Çiftçimiz 
ürünlerine rahatlıkla pazar bulabilecek, tüketicimiz ve esnafımız aradığı kalite ve 
standartta ürünü tedarik edebilecek."
• PTT, koronavirüs nedeniyle ATM'lerinden günlük ücretsiz para çekme 
limitini 3 bin liradan 5 bin liraya çıkardı.



30 Nisan 2020
• Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolu Taşıma 
Yönetmeliği'nde yapılan düzenlemeyle,  kara yoluyla yolcu terminal işletmecileri 
için yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesi koyduklarını, firmalara da taşıyacakları 
yolcuları başka firmalara 3 ay aktarabilme imkanı sağladıklarını belirterek, "Kara 
yoluyla yurt içi tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetlerine ilişkin taban ve tavan ücret 
tarifesini de belirleyerek, vatandaşlarımıza fahiş fiyatlar uygulanmasına son 
verdik."

1 Mayıs 2020
• Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’dan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgınıyla ilgili 3 alanda yatırım vurgusu; "Kovid-19 ile mücadele sürecinde 
dijitalleşmenin önemi bir kez daha anlaşıldı. Gıda, sağlık ve dijitalleşme 
konusunda yapacağımız yatırımlar önümüzdeki dönemin öncelikleri olacak."

2 Mayıs 2020
• Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'de sağlık çalışanlarının 
maske ve koruyucu ekipman sorunu olmadığını belirtti; "Salgın döneminde 
yaklaşık 250 milyon maskeyi vatandaşlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza ücretsiz 
dağıttık."

3 Mayıs 2020
• Sağlık Bakanlığının koronavirüsle mücadaleye ilişkin "Hayat Eve Sığar" 
mobil uygulamasıyla ücretsiz maske kodu alınabilecek.
• İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ve Zonguldak'a yönelik şehir giriş/çıkış 
kısıtlamasının, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında 
yeniden değerlendirilmek üzere 4 Mayıs Pazartesi günü saat 00.00'a kadar 
uzatıldığını bildirdi.

6 Mayıs 2020
• Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Kovid 19, 
kanser, parkinson gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmak üzere 32 ilacı 
daha geri ödeme listesine aldık.”
• Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Kovid-19 projelerini teşvik için 
duyurulan Stajyer Araştırmacı Burs Programı'na yapılan 340 başvurunun 300'ü 
desteğe hak kazandı."

7 Mayıs 2020
• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3. faz sosyal 
yardım programı kapsamında şu ana kadar 620 bin haneye ödeme yapıldığını, 
ödemelerin devam ettiğini bildirdi.
• TİKA, koronavirüsle mücadele kapsamında Cezayir ve Oran şehirlerindeki 
sağlık çalışanlarına 30 bin cerrahi maske yardımı yaptı.



8 Mayıs 2020
• İstanbul'daki eczaneler, medikal ürün satan firmalar ve marketlerde cerrahi 
maskeler adedi 1 liradan satışa sunuldu.
• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli 
aylığı ödemelerinin, öne çekilerek 15-22 Mayıs'ta yapılacağını bildirdi.

9 Mayıs 2020
• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sağlık 
Uygulama Tebliği'nde (SUT) yapılan düzenlemeyle, 7'si kanser, 4'ü Multipl Skleroz 
(MS) tedavisinde kullanılmak üzere 11 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını 
bildirdi.

11 Mayıs 2020
• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Pandemi 
Sosyal Destek Programı kapsamında 5 milyar 319 milyon 547 bin lira yardım 
ulaştırıldığını bildirdi


