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Koronavirüsle olan mücadelemizde yeni bir aşamaya geçer-
ken sağlık altyapımızı daha da güçlendirmeyi sürdürüyoruz. Bu 
kapsamda Başakşehir’de ilk bölümü açılan Şehir Hastanesi ve 
Sancaktepe’de inşası bitmek üzere olan Pandemi Hastanesi ile 
İstanbul’daki kapasitemizi ciddi şekilde artırıyor, olabilecek her 
türlü senaryoya karşı daha hazırlıklı oluyoruz. 2020 boyunca ana 
gündem maddemiz haline gelen Kovid-19 gösterdi ki, hazırlıklarını 
önceden yapan, sağlık sistemine, vatandaşlarının sağlık hizme-
tine kolayca erişmesine önem veren ülkeler, küreselleşmenin 
getirdiği olası salgınlarla daha etkili şekilde mücadele edebilecek. 
Nitekim vaka sayısına göre ölüm oranının en düşük olduğu ülke-
lerin başında gelen Türkiye bu gerçeği pratik olarak göstermiştir. 
Cumhurbaşkanımız liderliğindeki AK Parti iktidarlarının merkeze 
aldığı en temel konulardan biri sağlık yatırımları oldu ve bugün bu 
yatırımların karşılığı olarak küresel bir salgınla başarı ile mücadele 
edebiliyoruz. Siyasetçiler vatandaşlara hizmet yolunda yalnızca 
bugünü değil geleceği de hesap etmek mecburiyetindedirler, AK 
Parti’nin ülkemize büyük bir kalkınma ivmesi kazandıran vizyonu 
tam olarak bu çizgidedir. 

Devletimiz bütün araçlarıyla virüsle mücadele ederken, salgının 
tam olarak kontrol altına alınabilmesi ve virüsün artık hayatları-
mızı bütünüyle terk etmesi için de en büyük rol bizlere düşüyor. 
Devlet millet el ele aştığımız onlarca engele, sınamaya bir yenisini 
ekleyebilmek için devletimizin uygun gördüğü tedbirlere, önlem-
lere riayet etmeli, milletçe devletimizin, sağlık çalışanlarımızın 
üstündeki yükü omuzlamalıyız. Bu ise ancak bilinçli bir şekilde 
sosyal mesafeyi koruyarak, maske kullanımına azami hassasiyet 
göstererek, hijyen kurallarını titizlikle takip ederek mümkündür.  

Virüsün ülkemizde görülmeye başladığı ilk tarihten itibaren 
vatandaşlarımız hayat normallerini değiştirmeyi başararak dev-
letimizin çizdiği sınırlara büyük oranda uydu, Bakanlığımızca 
duyurulan tedbirleri uyguladı. Her birimizi yakından ilgilendiren 
ve milletimizin geleceğini doğrudan etkileyen her olayda gösterdi-
ğimiz topyekûn dayanışmayı bu süreçte de gösterdik. Bu dayanış-
mayı sabrımızı diri tutarak göstermeye devam edecek, virüse karşı 
zaferimize kısa sürede ulaşacağız.

Editörden

Tanıtım ve Medyadan Sorumlu 
GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

MAHİR ÜNAL

“Cumhurbaşkanımız 
liderliğindeki AK 
Parti iktidarlarının 
merkeze aldığı en temel 
konulardan biri sağlık 
yatırımları oldu ve bugün 
bu yatırımların karşılığı 
olarak küresel bir salgınla 
başarı ile mücadele 
edebiliyoruz.”
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Türkiye Aktüalite Atlası

“Sanayi Kenti” Kocaeli’den Yılın İlk 
Çeyreğinde 3,4 Milyar Dolarlık İhracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) verilerine göre, 
Kocaeli’nin yılın ilk 3 aylık 
döneminde dış satımı 3 milyar 
454 milyon 40 bin dolar olarak 
gerçekleşti. Dünyanın dört 
bir yanındaki 170 ülke ile 
13 serbest bölgeye sevkiyat 
yapan kent, ihracat liginde 
İstanbul ve Bursa’nın ardından 
üçüncü sırada yer alırken, 
genel ihracatın da yüzde 8’ini 
karşıladı.

Rusya’nın doğal gazını Türkiye’ye ve Türkiye 
üzerinden Avrupa’ya ileten TürkAkım boru 
hattının resmi açılışı 8 Ocak’ta yapıldı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine 
göre, mart ayında kartlı ödeme adedi geçen yılın 
aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarken, nakit 
çekim adedi ise yüzde 14 geriledi.

Türkakım’dan Avrupa’ya 
İlk Çeyrekte 1,3 Milyar 
Metreküp Gaz Taşındı

Temassız Ödemeler  
3 Katına Çıktı
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Türkiye’nin 29 Büyükşehirinde 
Hava Kirliliğini Oranı Yüzde 32 
Azaldı

Türkiye, Avrupa’da 
Otomotiv Satışları 
Artan Tek Ülke Oldu

Milli Eğitim Bakanlığının 
(MEB) dijital eğitim 
platformu “eba.gov.tr”, 
son bir ayda 1 milyarın 
üzerinde tıklanarak küresel 
ölçekte hizmet veren 
birçok popüler uzaktan 
eğitim platformunu geride 
bıraktı. Dünya genelinde 
tüm internet siteleri içinde 
317’nci, Türkiye’de ise 12’nci 
sıraya yerleşti. “eba.gov.tr” 
Türkiye’de kamu internet 
siteleri arasında ise ilk sırada 
yer aldı.

Son Bir Ayda “eba.gov.tr” 1 Milyarın 
Üzerinde Tıklandı

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler, 
29 büyükşehirde hava kirliliğini yüzde 32 azalttı. 
Vatandaşların koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 
evde kalması, araç kullanımını büyük oranda düşürdü. 
İnsanların evde kalması havanın kalitesini iyileştirirken, 
kirliliğin azalmasını sağladı.

Türkiye otomotiv pazarı bu yılın ilk 
çeyreğinde geçen yılın ilk çeyreğine 
kıyasla yüzde 41,3 büyüyerek, 
Avrupa’da bu dönemde satışlarını 
artıran tek ülke oldu.

Mayıs ___ Türkiye Bülteni ___ 5



Dünya Aktüalite Atlası

OPEC Rekor Petrol Kesintisinde 
Nihai Karara Vardı

Libya Hükümet Güçleri 
Misrata’dan Tunus 
Sınırına Sahil Şeridini 
Hafter Milislerinden 
Temizledi

IMF, Kovid-19 Etkisiyle 
2020 Küresel Büyüme 
Tahminini Düşürdü

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler, 
uygulayacakları ham petrol kesintisine dair nihai karara varırken söz konusu miktar OPEC tarihindeki 
en büyük kesinti olarak kayıtlara geçti.

Libya’da hükümet güçleri, Misrata kentinden 
Tunus sınırına kadar uzanan yaklaşık 3 bin 
kilometrekarelik alanı ülkenin doğusundaki 
gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e 
bağlı milislerden geri aldı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) salgını kaynaklı 
ekonomik durgunluğun etkisiyle bu yıla ilişkin 
küresel büyüme tahminini düşürürken, 2021 
yılına dair beklentisini yükseltti.
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Huzurevleri, Avrupa’daki Kovid-19 
Ölümlerinin “Merkez Üssü” Oldu

Dünyadaki Seyahat 
Noktalarının Yüzde 96’sında 
Kısıtlamalar Uygulanıyor

Salgının Vurduğu 
Avrupa, “Normal Hayata” 
Hazırlanıyor

Avrupa’nın birçok ülkesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıplarının artmaya devam 
ettiği huzurevleri, Kovid-19 ölümlerinin adeta “merkez üssü” haline geldi.

Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) raporuna göre, 
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 
dünyadaki seyahat noktalarının yüzde 96’sına denk 
gelen 209 destinasyonda bu ay itibarıyla seyahat 
kısıtlamaları uygulanıyor.

Avrupa’da yaşamı durdurma noktasına getiren 
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele 
kapsamında hayata geçirilen sert önlemler, birçok 
ülke tarafından gevşetilmeye başladı.
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Genel Başkanımız ve Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan, video konferans 
yöntemiyle yapılan AK Parti 
Merkez Yürütme Kurulu (MYK) 
toplantısında yaptığı konuşma-
da, Kabine Toplantısı’nda belir-
ledikleri takvime göre atılacak 
ilk adımları milletle paylaştıkla-
rını, halkın ihtiyacı, kurumların 
tespiti, Sağlık Bakanlığı ve Bilim 
Kurulunun değerlendirmeleri 

ışığında bu süreci dikkatle 
yürütmeyi sürdüreceklerini 
söyledi.

Kabine Toplantısı’nda da 
belirttiği gibi salgın tedbirleri 
kapsamında yeni dönemde 
fiziki mesafe, maske kullanı-
mı, temizlik başta olmak üzere 
kurallara riayeti en üst düzeyde 
tutacaklarını ifade eden Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, normal-
leşme adımlarını asla aceleye 

getirmeden tüm ihtimalleri 
enine boyuna değerlendirerek 
atmaya devam edeceklerini 
belirtti.

Kazanımları riske atacak, sal-
gını yeniden azdıracak risklere 
girmeyeceklerini dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Gerektiğinde normalleşme 
takviminde bazı konuları öne 
alma, ileriye öteleme veya ilave 
tedbirler hakkımız mahfuzdur. 

“Kurallara Uymaz ve Süreci 
Uzatırsak Bunun Bedelini de 
Hep Birlikte Öderiz”

Gündem
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Dünyadaki ve ülkemizdeki ge-
lişmelere göre, Cumhurbaşkanı 
Yardımcımızın koordinasyonun-
da hazırladığımız planları sürekli 
güncelleyeceğiz. Rehavete ve ka-
ramsarlığa mahal vermeden ül-
kemizi inşallah bu salgın musibe-
tinden kurtaracağız. Milletimizin 
bu konuda bize duyduğu güven 
ve verdiği destek en büyük güç 
kaynağımızdır. Bugüne kadar 
sabırla, metanetle ve fedakarlıkla 
yanımızda yer alan halkımızdan 
bir müddet daha bu hassasiyetini 
sürdürmesini bekliyoruz.” diye 
konuştu.

Mayıs ayı içinde faaliyetlerine 
yeniden başlamalarına izin vere-
cekleri işletmelerle buralardan 
faydalanacak insanlara kurallara 
riayet noktasında güvendiklerini 
vurgulayan Cumhurbaşkanı Er-
doğan, “Aksi takdirde tedbirleri 
yeniden sıkılaştırmak zorunda 
kalabiliriz.” dedi.

“Türkiye’nin fazladan bir gün 
dahi kaybetmeye tahammülü 
yoktur”

Önümüzdeki haftalarda geliş-
melere göre normalleşme planı-
nın diğer unsurlarını da açıklaya-
caklarını aktaran Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, sözlerine şöyle devam 
etti:

“Hep söylediğim gibi bu salgı-
nın üstesinden gelmek 83 milyon 
olarak bizim elimizdedir. Salgını 
ne kadar çabuk yenersek, normal 
hayatımıza o derece hızlı döne-
riz. Kurallara uymaz ve süreci 
uzatırsak bunun bedelini de hep 
birlikte öderiz. Türkiye’nin faz-
ladan bir gün dahi kaybetmeye 
tahammülü yoktur. Bir an önce 
2023 hedeflerimize doğru eski-
sinden çok daha kararlı ve süratli 
bir şekilde ilerlemeye devam 
etmeliyiz.

Dünyanın siyasi ve ekonomik 
olarak yeniden şekillendiği bir 
döneme giriyoruz. Bu kritik 
dönüm noktasında karşımıza 

çıkan fırsatları değerlendirmek 
için öncelikle önümüzdeki salgın 
engelini aşmalıyız. Bunu başar-
dığımızda aydınlık bir geleceğin 
bizi beklediğinden en küçük bir 
şüphemiz yoktur. Yeni sürecin 
öncülüğünü yapmak da 18 yıldır 
olduğu gibi yine AK Parti’ye yani 
buradaki heyete düşüyor.”

Meslek kuruluşlarının seçim 
yöntemiyle ilgili düzenleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
salgın ile mücadelenin başa-
rıyla sürmesinin, gündemdeki 
meselelere daha sıkı bir şekilde 
yönelmelerine de imkan sağladı-
ğını dile getirerek, bakanlıkların 
ve kurumların, kendi sorumluluk 
alanlarındaki konularda çalışma-
larına hız verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Meclis’te başlanmış 
olan ve veya başlama kararı 
alınıp neticelendirmeyi bekleyen 
pek çok düzenleme bulunduğu-
nu, bunlardan birinin de barolar 
ve tabip odaları başta olmak 
üzere meslek kuruluşlarının 
seçim usullerinin yeniden belir-
lenmesiyle ilgili taslak olduğunu 
söyledi.

Geçen günlerde Ankara Ba-
rosunun ve aynı zihniyetteki 
yapıların Diyanet İşleri Başkanı 
ile onun şahsında İslam’a yöne-
lik fütursuz saldırılarına şahit 
olunduğunu dile getiren Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Sadece bu 
örnek dahi meslek kuruluşlarının 
seçim yöntemiyle ilgili düzen-
lemenin aciliyetini ve ehemmi-
yetini göstermiştir. Daha önceki 
yıllarda bu konuda bir hazırlık 
yapmış ve belirli bir seviyeye 
getirmiştik. Bu çalışmayı derhal 
yeniden ele almalı varsa eksikle-
rini tamamlayıp en kısa sürede 
Meclisin takdirine sunmalıyız. 
Aynı şekilde yargı reformu stra-
teji belgemizde yer alan taahhüt-
lerimizden henüz kanunlaşma-
mış olanlarla ilgili hazırlıkları da 

hızlandırmalıyız.” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

salgın döneminin ekonomi üze-
rinde yol açtığı tahribatları hızla 
onarmak ve çok daha büyük 
atılımlara yönelmek mecburi-
yetinde olunduğunu belirterek, 
şöyle konuştu:

“Yatırımı, üretimi, istihdamı, 
ihracatı, büyümeyi arzu ettiği-
miz seviyeye getirmek için hep 
birlikte çok çalışmalıyız. Yaşadı-
ğımız süreç gelişmiş diye tabir 
edilen ülkelerin sadece sağlık 
sistemlerinin değil ekonomik 
altyapılarının ve sosyal dokuları-
nın da öyle sandığımız gibi güçlü 
olmadığını gösterdi. Türkiye 
her bakımdan gelişmiş ülkeler-
den çok daha sağlam bir duruş 
sergileyerek bu sarsıntılı dönemi 
geride bırakma safhasına gel-
miştir. Karşımızdaki tablo ülke 
ve millet olarak kendimize daha 
fazla güven duymamızı sağlıyor. 
Salgın sürecindeki kazanımları-
mızı inşallah bölgesel ve küresel 
düzeyde çok daha büyük başarı-
lara dönüştüreceğiz. Dışarıdaki 
düşmanlara ve içerideki gafillere 
rağmen her alanda yürüttüğü-
müz istiklal ve istikbal mücade-
lemizi zafere ulaştıracağız. Rab-
b’im yar ve yardımcımız olsun.”
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Gündem

Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, Ta-
rabya’daki Huber Köşkü’nde 
video konferans yöntemiyle 
düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 
Kabine Toplantısı’nın ardından 
yaptığı açıklamada, dünyanın 
tamamıyla birlikte Türkiye’yi de 
etkileyen Kovid-19 salgınında 
önemli bir dönüm noktasına 
gelindiğini dile getirdi.

Türkiye’nin en baştan itiba-
ren salgınla mücadelesini 4 ana 
hedef etrafında yürüttüğüne 
değinen Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, şöyle devam etti:

“Bunlar, fiziki mesafenin 
temini, sağlık sisteminin ayakta 
kalması, temel ihtiyaç maddele-
riyle ilgili üretim ve tedarik zin-
cirlerinin aksamamasıyla kamu 
düzeninin devam etmesidir. 
Gelişmiş ülkelerin çoğunun dahi 
bu başlıklarda kontrolü sağla-
makta zorlandığı bir dönemde 
Türkiye, hamdolsun devleti ve 
milletiyle örnek bir mücadele 
ortaya koymuştur. Hastalığın 
tespiti ve tedavisi konusunda 
kendi özgün modellerimizi ge-
liştirip uygulamaya geçirdik. Bu 
sayede hem ölüm oranımızı çok 

aşağıda tuttuk hem de hastalı-
ğın yayılma hızının önünü başa-
rılı bir şekilde kestik. Yeni hasta 
sayımız artık 1000’li rakamlarla 
ifade edilir hale geldi. Yoğun 
bakım ve solunum cihazına bağ-
lı hasta sayısı sürekli azalıyor. 
Buna karşılık iyileşen hasta sayı-
sı katlanarak artıyor. Doktoruyla 
hemşiresiyle teknisyeniyle tüm 
sağlık çalışanlarımızın fedakar-
ca gayretleri neticesinde hasta-
nelerimizde vicdanları kanatan 
hiçbir görüntü yaşanmadı.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, başlatılan “Biz Bize 
Yeteriz Türkiyem” kampanyası-
na şu ana kadar yapılan bağışla-
rın tutarının 1 milyar 910 milyon 
lirayı bulduğunu bildirerek, 
“Kampanyamız devam etmek-
tedir. Milletimiz bu zor gün-
lerinde bir kez daha birbirine 
destek oldu, örnek dayanışma 
sergiledi.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de bunlar yapılırken, 
yurt dışındaki vatandaşların da 
ihmal edilmediğini vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözle-
rini şöyle sürdürdü:

“Kurduğumuz havayolu köp-
rüleriyle 65 bine yakın vatanda-
şımızı ülkemize getirdik. Sadece 
16 Nisan’dan beri vatanlarına 
kavuşturduğumuz kişi sayısı 29 
bini buldu. Bu vatandaşlarımızı, 
yurtlarda 14 gün karantinada 
tuttuktan sonra evlerine gön-
dermek suretiyle, sınırlarımız 
ötesinden hastalık taşınması 
riskinin de önüne geçtik. Mas-
keden tuluma, tanı kitinden 
solunum cihazına kadar her 
konuda sadece kendi kendimi-
ze yetmekle kalmadık, 57 ayrı 
ülkeye yardım yaptık, destek 

“Yeni Hasta Sayımız Artık 
1000’li Rakamlarla İfade Edilir 
Hale Geldi. Yoğun Bakım ve 
Solunum Cihazına Bağlı Hasta 
Sayısı Sürekli Azalıyor”

“Hastalığın tespiti 
ve tedavisi konusunda 
kendi özgün 
modellerimizi geliştirip 
uygulamaya geçirdik. 
Bu sayede hem ölüm 
oranımızı çok aşağıda 
tuttuk hem de hastalığın 
yayılma hızının önünü 
başarılı bir şekilde 
kestik.”
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verdik. Son olarak Somali’ye, di-
ğer tıbbi malzemelerin yanı sıra 
kendi üretimimiz olan solunum 
cihazlarından da hibe ettik. Bu 
cihazlar, Somali’nin ilk solunum 
cihazları olarak hizmete girdi. 
Aynı şekilde Amerika Birleşik 
Devletleri başta olmak üzere pek 
çok ülkeye, talep ettikleri tıbbi 
malzemeleri, ihtiyaç planlama-
mız çerçevesinde gönderdik, 
gönderiyoruz. İlaç ve aşı geliş-
tirme çalışmalarını, uluslara-
rası toplumla iş birliği halinde 
sürdürüyoruz.”

Hastalığın ağır etkilerinin 
görüldüğü 65 yaş üstü ile has-
talık taşıyıcısı olma ihtimalleri 
bulunan 20 yaş altına getirdik-
leri sokağa çıkma sınırlaması-
nın, salgının yayılmasını ciddi 

oranda engellediğini vurgula-
yan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
büyükşehirler ile Zonguldak’ta 
uygulanan hafta sonları ve resmi 
tatillerde sokağa çıkma sınırlan-
dırmasının salgınla mücadeleye 
büyük faydasının olduğunu 
söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Sağlık Bakanlığı bünyesindeki 
Bilim Kurulu ile yakın iş birliği 
halinde alınan tedbirler sayesin-
de bugünlere gelindiğine dikkati 
çekti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “83 
milyon vatandaşımın her birine, 
salgına karşı yürüttüğümüz 
mücadeleye verdikleri destek, 
gösterdikleri sabır için şahsım 
ve Kabinem adına şükranla-
rımı sunuyorum. İnşallah bu 

gayretlerimizin karşılığını önü-
müzdeki dönemde hep birlikte 
alacağız.” diye konuştu. 

“Normal hayata dönüşü kade-
me kademe başlatacağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, konuşmasını şöyle 
sürdürdü:

“Elbette normal hayata dönü-
şü kademe kademe başlatacağız. 
Ancak, şu gerçeği asla aklımız-
dan çıkarmamamız gerekiyor. 
Dünyanın tamamıyla birlikte 
ülkemizde de hiçbir şey tam 
manasıyla eskiden bildiğimiz 
normal düzene dönmeyecektir, 
dönemeyecektir. Salgının daha 
ne kadar süreceği, hastalığa çare 
olacak ilaçların ne zaman birey-
lerin kullanımına sunulabileceği 
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Gündem
henüz belli değildir. Bunun için 
evet, normale döneceğiz, ama 
bu yeni bir normal olacaktır. 
Sınırlamaların bir kısmı azaltıla-
rak da olsa sürecektir. Kalabalık 
yerlerde maske kullanımı ve fi-
ziki mesafeye riayet ile temizlik 
kurallarıyla ilgili titizlik devam 
edecektir.”

İlk olarak mayıs ayı normalleş-
me planını paylaşan Cumhur-
başkanı Erdoğan, şu açıklama-
larda bulundu:

“Sağlık Bakanlığımız, ülkemiz-
deki tüm sektörlerde normal-
leşme sürecinde uygulanacak 
salgın tedbirlerine ilişkin rehber 
dokümanlar hazırlayarak ilgili 
kurumlara göndermeye baş-
ladı. Tüm kurumlar ve işlet-
meler, faaliyetlerini bu rehber 

dokümanlardaki kurallara uy-
gun şekilde yürütecek. İlk müj-
demiz 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı 
vatandaşlarımızadır. 65 yaş üstü 
gruba, ilk etapta, sokağa çıkma 
sınırlandırması günlerinin bi-
rinde ve 4 saat süreyle, yürüme 
mesafesiyle tahditli olarak dışarı 
çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk 
uygulamayı da bu hafta sonu 10 
Mayıs Pazar günü 11.00 ile 15.00 
saatleri arasında gerçekleştiri-
yoruz.

20 yaş altı için ise bu esnemeyi 
iki grup halinde uygulanacağız. 
0-14 yaş grubu hafta içinde, 
13 Mayıs Çarşamba günü, yine 
11.00 ile 15.00 saatleri arasında, 
yürüme mesafesiyle tahditli 
olarak dışarı çıkartılabilecek. 15-
20 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma 

günü, yine aynı şartlarda ve aynı 
saatlerde dışarı çıkarak, hava 
alıp dinlenebilecek. Kurallara 
riayet düzeyine bakarak, sonraki 
haftalarda da aynı uygulamayı 
devam ettireceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu 
bilgileri verdi:

“İstanbul, Ankara ve İzmir’de-
ki ticari taksiler için tek-çift 
plaka uygulamasını 5 Mayıs 
itibariyle sona erdiriyoruz.

Gereken temizlik şartlarının 
sağlanması, randevu sistemiyle 
çalışılması ve koltuk sayısının 
yarısı kadar müşteriye hiz-
met verilmesi şartıyla, berber, 
kuaför, güzellik salonu gibi 
işletmeler 11 Mayıs’ta faaliyete 
geçebilecek.

Aynı şekilde, Sağlık 
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Bakanlığının ve Ticaret Bakanlı-
ğının belirlediği kurallara uyul-
ması şartıyla alışveriş merkezleri 
11 Mayıs’tan itibaren hizmet 
vermeye başlayabilecek. Giyim 
eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye 
gibi ürünlerin satıldığı işletme-
ler, belirlenen şartlara uymak 
kaydıyla, 11 Mayıs’ta hizmete 
açılabilecek.”

Normalleşme sürecinin bir 
parçası olarak, bugüne kadar 
piyasada satışına izin verme-
dikleri cerrahi maske ve bez 
maske satışına, halkın kolayca 
ulaşabileceği yerlerde izin ver-
meyi planladıklarını söyleyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maske 
türlerine göre bir üst fiyat belir-
lenerek, halkın mağdur edebi-
leceği girişimlerin de önünün 
kesileceğini vurguladı. 

Bu yıl hac ibadetinin yerine 
getirilip getirilemeyeceği ile 
ilgili olarak, Diyanet İşleri Baş-
kanlığının, gerekli görüşmeleri 
yaparak karar vereceğini bildiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu 
meselede İslam aleminin geniş 
bir istişareyle ortak karar alması 
gerektiğine dikkati çekti.

Milli Savunma Bakanlığının 
atama, görevlendirme ve per-
sonel temin faaliyetlerinin 1 
Haziran’da, celp işlemlerinin 

5 Haziran’da, bedelli askerlik 
işlemlerinin ise 20 Haziran’da 
yeniden başlayacağını, beledi-
yelerin kredi işlemleri ile İller 
Bankası ihalelerinin 27 Mayıs’ta 
yeniden açılacağını aktaran 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Salgın 
hastanelerinin sayıları 1 Hazi-
ran’dan itibaren azaltılarak, bu 
kuruluşların hasta kabulüne ve 
normal işleyişe başlamaları sağ-
lanacaktır.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
eğitimde attıkları adımları Sağlık 
Bakanlığının ve Bilim Kurulunun 
tavsiyeleri doğrultusunda belir-
lediklerini ifade ederek, ”Buna 
göre, Yükseköğretim Kurumları 
Sınavı 27-28 Haziran’da, Lisele-
re Geçiş Sınavı 20 Haziran’da, 
Askeri Öğrenci Sınavı 14 Hazi-
ran’da yapılacaktır. Üniversiteler 
15 Haziran’da akademik takvime 
dönebilecekler. Adliyeler, ara ve-
rilen duruşma, keşif, yargı süresi, 
uzlaştırmacı görevlendirmesi, 
icra-iflas takiplerinin durdurul-
ması uygulamaları 15 Haziran’da 
sona erecek.” değerlendirmesini 
yaptı.

Sağlık Bakanlığının ve Bilim 
Kurulunun görüşlerine uygun 
şekilde hazırlanan normalleşme 
planını, daha önce de belirtiği 
gibi dinamik bir şekilde uygula-
yacaklarını dile getiren Cumhur-
başkanı Erdoğan, şöyle devam 
etti:

“Gelişmelere ve ihtiyaca göre, 
bazı tarihlerin öne alınması, 
bazılarının geriye bırakılması 
mümkündür. Ülkemizin, bu plan 
doğrultusunda ne zaman arzu 
ettiğimiz düzeyde normalleşe-
ceğinin kararını 83 milyon hep 
birlikte vereceğiz. Şayet, Sağlık 
Bakanlığının hazırladığı rehber-
lerdeki kurallara riayeti en üst 
düzeyde tutarsak, bu süreç daha 
hızlı olacaktır. Ancak, kurallara 
uyulmaması ve Allah gösterme-
sin, salgının yeniden yayılması 
halinde, çok daha sert tedbirlere 

başvurmak zorunda kalabiliriz. 
Dünyada salgını önce kontrol 
altına alıp, sonra kurallara yeteri 
kadar uymadıkları için yeniden 
meşum hastalığın pençesine 
düşen ülke örnekleri vardır. 
İnşallah biz böyle bir duruma 
düşmeyeceğiz. 

Tedbirsiz tevekkül cehalet ala-
metidir. Biz, salgınla mücadele 
için bilim insanlarımızın söyle-
diği her tedbiri harfiyen yerine 
getirmek suretiyle, Allah’ın bir 
kaderinden bir diğer kaderine 
sığınacağız. Salgın hastalığın 
olduğu yerde veya olduğu yere 
gidilmemesi, bulunulan yerde 
salgın hastalık varsa oradan da 
çıkılmamasını tavsiye eden bir 
Peygamberin ümmetine yakışan 
işte budur. Dünyanın özellikle 
salgın sonrası, hiçbir bakımdan 
asla yeniden eskisi gibi olama-
yacağı bir dönemden geçtiğimi-
zi unutmamalıyız. Bu sürecin 
ülkemizde de siyasi, ekonomik, 
sosyal, kültürel her türlü alanda 
yeni bir silkinişe, yeni bir uyanı-
şa, yeni bir dirilişe vesile olması-
nı diliyoruz. Çünkü ülkemizde, 
maalesef, tek parti devrinden 
beri bu millete maddi-manevi 
eziyet eden bir anlayışın, salgın 
günlerinde dahi içindeki kini, 
nefreti, karanlığı ortalığa saç-
maktan geri durmayan örnekle-
riyle karşılaşıyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli 
iradenin üstünlüğünü, demok-
rasiyi, hakkı, hukuku, adaleti, 
sandığı hazmedemeyen bu faşist 
zihniyetin hala vesayet, darbe ve 
cunta özlemiyle yanıp tutuştu-
ğunu bildirdi.

“CHP yöneticilerinin sadece 
son bir haftadaki beyanlarını alt 
alta koyduğunuzda ortaya çıkan 
tablo bize bunu söylüyor.” diyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu zih-
niyetin ülkenin 70 yıllık demok-
rasi tecrübesinden zerre kadar 
nasiplenmediğinin anlaşıldığını 
kaydetti.

“83 milyon 
vatandaşımın her 
birine, salgına karşı 
yürüttüğümüz 
mücadeleye verdikleri 
destek, gösterdikleri 
sabır için şahsım 
ve Kabinem adına 
şükranlarımı 
sunuyorum.”
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, “De-
mokratik yöntemlerle iktidara 
gelmek yerine, darbeyle ülkenin 
yönetimini gasp etme hevesiyle 
hareket edenler, 15 Temmuz’da 
milletten aldıkları derse rağ-
men aynı yolda yürümekte ısrar 
ediyorlar. Sadece son günlerdeki 
kötü örnekler bile, karşımızdaki 
hastalıklı zihniyetin asla iflah 
olmayacağının delilidir.” diye 
konuştu.

“Sürekli iftira atılarak, insan-
ların mahremiyetine girilerek 
siyaset yapılmaz.”

CHP yöneticilerinin “siyaset” 
diye sergiledikleri tavırların 
dünyanın hiçbir yerinde demok-
rasiyle, hukukla ve hatta insan-
lıkla bağdaşmayacağına dikkati 
çeken Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Sürekli yalan söyleyerek 
siyaset yapılmaz. Sürekli yan-
lış bilgilerle insanlar haksızca 
itham edilerek siyaset yapılmaz. 
Sürekli iftira atılarak, insanların 
mahremiyetine girilerek siyaset 
yapılmaz. Doğru olmadığını çok 
iyi bildikleri konuları, pervasızca 
ve yol açtığı sosyal, siyasi, eko-
nomik sonuçları umursamadan 
tartışmaya açanların yaptıkları 
işin adı siyaset değildir. Gerçi 
bunların kasetle göreve gelmiş 
genel başkanları da yıllardır aynı 
yöntemleri kullanıyor. Hal böyle 
olunca yardımcılarına, il başkan-
larına diyecek söz bulamıyoruz.” 
değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
CHP’nin bu tarzı yüzünden, yeni 
nesillerin siyasetten soğumasın-
dan endişe ettiklerini belirterek, 
kadınları ve gençleri siyasi karar 
alma mekanizmalarında daha 
etkin şekilde yer almaya davet 
ederken bu tür kötü örneklerin 
gayretlerini sekteye uğratması-
na asla izin veremeyeceklerini 
söyledi.

“Siyasetin kalitesini artır-
manın yolu, bu kirli zihniyeti 

ülkemizden tasfiye etmekten 
geçiyor.” ifadelerini kullanan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ko-
nuşmasını şöyle sürdürdü:

“Aziz milletim... CHP yönetici-
leri ile aynı zihniyetin medyada-
ki ve diğer mahfillerdeki men-
suplarını buradan bir kez daha 
ikaz ediyorum. Beyhude yere 
uğraşmayın. Türk Milleti, sizi ne 
o sandıktan çıkartır, ne de sırtı-
nızı yaslamaya çalıştığınız dar-
becilere meydanı bırakır. Çünkü 
siz kesinlikle milli değilsiniz, 
yerliliğiniz de tartışılır. Çünkü 
siz bu halkın inancına, tarihine, 
kültürüne, gönül dünyasındaki 
sızılara saygılı değilsiniz. Çünkü 
siz bu ülkede ne kadar bozgun-
cu, ne kadar sapkın, ne kadar 
azgın varsa hep onlarla birlikte 
oldunuz, asla milletin safında 
yer almadınız. Çünkü sizin ne 
tarihi, ne manevi, ne ahlaki bir 
nirengi noktanız, omurganız, 
davanız, kavganız var. Çünkü siz 
mitolojideki sadece düşmanlık-
tan, nefretten, korkudan, karga-
şadan, acıdan beslenen yaratık-
lar gibisiniz. Ne bu ülkeye ne bu 
millete ne insanlığa dokunan 
en küçük bir faydanız olmadığı 
gibi verdiğiniz zararların haddi 
hesabı yok.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tür-
kiye olarak bir yandan salgınla 
ve salgının yol açtığı sıkıntılarla 
mücadele ederken, diğer yandan 
ülkenin ve milletin güvenliğiyle 
ilgili konuları da yakından takip 
ettiklerini söyledi.

“Libya’nın güvenliği, tüm 
Kuzey Afrika ve Akdeniz’in de 
istikrarının anahtarıdır” 

Libya’da ise ülkenin meşru 
yönetimine verdikleri destek 
sayesinde, darbeci Hafter’in ge-
rileme sürecine girdiğini belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Attığı 
her adımla işgali altında tuttuğu 
topraklardaki halkı da karşısı-
na alan Hafter’i kurtarmaya, 

Gündem

“Sağlık Bakanlığının 
hazırladığı rehberlerdeki 
kurallara riayeti en 
üst düzeyde tutarsak, 
bu süreç daha hızlı 
olacaktır.”
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kendisine sınırsız maddi destek 
ve silah sağlayan ülkelerin çaba-
ları da yetmeyecektir. İnşallah 
yakında Libya’dan yeni müjdeli 
haberler alacağız. Libya’nın 
güvenliği, Libya halkının huzu-
ru ve refahı, tüm Kuzey Afrika 
ve Akdeniz’in de istikrarının 
anahtarıdır. Bu anlayışla, meşru 
Libya yönetimine verdiğimiz 
desteği devam ettirerek, bölgeyi 

yeniden bir barış beldesi haline 
dönüştürmekte kararlıyız.” diye 
konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, açıkladığı normal-
leşme takviminin de ülkeye ve 
millete hayırlara vesile olmasını 
temenni ederek, sözlerini şöyle 
tamamladı:

“Sağlık personelimiz başta 
olmak üzere, bu süreçte üstün 

gayret ortaya koyan tüm kamu 
ve özel sektör çalışanlarına te-
şekkür ediyorum. Salgın hasta-
lıktan dolayı hayatını kaybeden 
vatandaşlarımız ile terör örgü-
tünün saldırılarında şehit olan 
askerlerimize Allah’tan rahmet, 
yakınlarına başsağlığı diliyo-
rum.”
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Gündem

Cumhurbaşkanımız 
Normalleşme Sürecine İlişkin 
Detayları Açıkladı

C

RECEP TA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, normal hayata dönüşün kademe kademe 
başlatılacağını belirterek, bir normalleşme planının hazırlandığını 
bildirdi.

• 65 yaş üstüne ilk etapta 
sokağa çıkma sınırlandırılma-
sı günlerinin birinde 4 saat 
süreyle dışarı çıkabilme imkanı 
getirildi

• 0-14 yaş arası 13 Mayıs’ta 
11.00-15.00 saatleri arasında 
yürüme mesafesiyle dışarı 
çıkabilecek

 
• 15-20 yaş grubu, 15 Mayıs 

Cuma günü 11-15 saatleri ara-
sında dışarı çıkabilecek

 
• 9-10 Mayıs’ta da sokağa 

çıkma sınırlaması uygulaması 
devam edecek

• Şehirler arası giriş-çı-
kış sınırlandırması ilk etapta 

Antalya, Aydın, Erzurum, 
Hatay, Malatya, Mersin ve Muğ-
la’da sona erdirildi

• Yükseköğretim Kurumla-
rı Sınavı (YKS) 27-28 Haziran’da 
yapılacak

 
• Kurallara uyulması şar-

tıyla AVM’ler 11 Mayıs’tan itiba-
ren hizmet vermeye başlayacak

• İstanbul, Ankara ve İz-
mir’deki ticari taksiler için tek-
çift plaka uygulaması, 5 Mayıs 
itibarıyla sona erdirildi

•  Önlemlere uyulması 
şartıyla berber, kuaför, güzellik 
salonu gibi işletmeler 11 Ma-
yıs’ta faaliyete geçebilecek
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•  Askerlik terhis işlemleri 
31 Mayıs’ta başlayacak

• Celp işlemleri 5 Hazi-
ran’da, bedelli askerlik işlem-
leri 20 Haziran’da yeniden 
başlayacak

• “Dünyanın tamamıyla 
birlikte ülkemizi de etkileyen 
Kovid-19 salgınında önemli 
bir dönüm noktasına gelmiş 
bulunuyoruz”

 
• “Normal hayata dönüşü 

kademe kademe başlatacağız”
 
• “Sınırlandırmaların ka-

demeli şekilde esnetilmesi ile 
ilgili düzenlemeleri genel ola-
rak mayıs, haziran ve temmuz 
aylarına yayarak yapıyoruz”

•  “Biz Bize Yeteriz Tür-
kiyem kampanyasına yapılan 
bağışlar 1 milyar 910 milyon 
lirayı buldu”

• “Türkiye hamdolsun 
devleti ve milletiyle (Ko-
vid-19’a karşı) örnek bir 

mücadele ortaya koymuştur”

• “Yeni hasta sayımız artık 
1000’li rakamlarla ifade edilir 
hale geldi. Yoğun bakım ve 
solunum cihazına bağlı hasta 
sayısı sürekli azalıyor. Buna 
karşılık iyileşen hasta sayısı 
katlanarak artıyor”

• “Hastalığın tespiti ve 
tedavisi konusunda kendi 
özgün modellerimizi geliştirip 
uygulamaya geçirdik. Bu sa-
yede hem ölüm oranımızı çok 
aşağıda tuttuk, hem de has-
talığın yayılma hızının önünü 
hızlı şekilde şekilde kestik”

•  “Toprak Mahsulleri Ofi-
simizin sert ekmeklik buğday 
alım fiyatını ton başına 1.350 
liradan 1.650 liraya yükselti-
yoruz”

 
• “Çiftçilerimize, hububat-

ta ton başına 230 lira prim ve 
destek ödemesi yapıyoruz”

 
• “Ton başına bakliyat 

alım fiyatlarını da kırmızı 

mercimekte 3 bin 500 lira, ye-
şil mercimekte 3 bin 200 lira, 
nohutta 3 bin 350 lira olarak 
belirledik”

• “İlaç ve aşı geliştirme 
çalışmalarını, uluslararası top-
lumla işbirliği halinde sürdü-
rüyoruz”
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Gündem

“Allah’ın İzniyle Koronavirüsle 
Savaşı Elbette Kazanacağız, 
Ardından da Yeni Bir Dünya 
Gerçeği İle Karşı Karşıya 
Kalacağız”
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Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili 
Konuşan Ülkeler İşbirliği Konse-
yi’nin (Türk Konseyi) “Kovid-19 
Salgınıyla Mücadelede İşbirliği 
ve Dayanışma” konulu olağa-
nüstü video konferans zirvesine 
katıldı.

Zirvede yaptığı konuşmada 
bu toplantının düzenlenmesine 
öncülük eden Türk Konseyi’nin 
dönem başkanı Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e 
şükranlarını sunan Cumhur-
başkanı Erdoğan, bu vesileyle 
Macaristan Başbakanı Viktor Or-
ban ve şahsında Macar halkının 
Paskalya Yortusunu tebrik etti. 

Türkmenistan Devlet Başkanı 
Gurbangulu Berdimuhame-
dov’u da görmekten bahtiyarlık 
duyduğunu dile getiren Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, Türkme-
nistan’ı müteakip mutat zirvede 
üye olarak görmeyi temenni 
ettiklerini söyledi.

Tüm insanlığın şu an görün-
mez bir düşmana karşı zor bir 
savaş yürüttüğünü belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk 
Konseyi’nin bu olağanüstü zir-
vesinin koronavirüs salgınıyla 
mücadelede ülkeler arasındaki 
dayanışmayı perçinleyeceğini 
ifade etti. 

Türk dünyası olarak Allah’ın 
izniyle bu sıkıntılı süreçten 
güçlenerek çıkacaklarına tüm 
kalbiyle inandığını dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın 
nedeniyle hayatını kaybedenle-
re Allah’tan rahmet, yakınlarına 
baş sağlığı, hastalara acil şifalar 
diledi.

Türkiye olarak virüsün yayıl-
maya başladığı ilk günden iti-
baren gerekli tedbirleri süratle 
hayata geçirdiklerini hatırlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ko-
nuşmasına şöyle devam etti:

“Sağlık Bakanlığı bünyesinde 
tesis ettiğimiz Bilim Kurulu-
muzun tavsiyeleri temelinde 
mücadelemizi sürdürüyoruz. 
Salgının toplum psikolojisi üze-
rindeki etkilerini göz önüne ala-
rak bu konuda değerlendirme 

ve önerilerde bulunacak ayrı bir 
mekanizmayı, Toplum Bilimleri 
Kurulu adıyla tesis ettik. Son 17 
yılda sağlık alanına yaptığımız 
yatırımlar sayesinde hamdolsun 
salgına nispeten daha hazırlıklı 
yakalandık. Aynı şekilde sağ-
lık malzemelerinin üretimi ve 
tedariki konusunda şu ana kadar 
ciddi bir sıkıntı yaşamadık. Ken-
di ihtiyaçlarımızı karşılamanın 
yanı sıra tüm imkanlarımızı zor-
layarak kardeşlerimizin yanında 
olmaya çalışıyoruz.

Sizlerden gelen talepleri 
öncelikli olarak değerlendiri-
yoruz. Konsey üyeleri arasında 
da gerekli dayanışma ve yar-
dımlaşmanın tesis edildiğini 
görmekten büyük bir memnu-
niyet duyuyoruz. Türk Konseyi 
bu alandaki iş birliğimizi daha 
verimli kılmak için faydalı bir 
platform olduğunu şimdiden 
ispatlamıştır. Bu minvalde sağlık 
bakanlarımızın da ihtiyaç halin-
de video konferanslar gerçekleş-
tirerek görüş alış verişinde, bilgi, 
veri ve tecrübe paylaşımında 
bulunabileceklerini düşünüyo-
rum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
salgının etkisiyle aynı zamanda 
küresel çapta bir sosyo ekono-
mik krizle de karşı karşı olun-
duğunu belirterek, “Aldığımız 
tedbirler aramızdaki ticareti 
olumsuz etkileyebiliyor. Bu 
nedenle ulaştırma, gümrük, 
sınır geçişleri gibi alanlarda halk 
sağlığını gözetmek suretiyle, 
olabilecek en pratik çözümleri, 
en kısa zamanda hayata geçir-
meliyiz. Serbest, açık ve kuralla-
ra dayalı bir anlayış çerçevesin-
de uluslararası ticaretin ve kargo 
taşımacılığının sürdürülmesi, 
tedarik zincirinin sürekliliği 
açısından hayatidir. Alacağımız 
ulusal tedbirlerin, Dünya Sağ-
lık Örgütü’nün tavsiyeleri ve 
Dünya Ticaret Örgütü kuralları 

“Türk Konseyi bu 
alandaki iş birliğimizi 
daha verimli kılmak 
için faydalı bir platform 
olduğunu şimdiden 
ispatlamıştır.”
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temelinde ticari iş birliğimizi 
adeta kollar mahiyette olması, 
dayanışmamızın gereğidir.” diye 
konuştu.

Gelişmelerin, Hazar geçişli 
orta koridorun güçlendirilmesi-
nin önemini bir kez daha ortaya 
koyduğunu ifade eden Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Bu ulaştır-
ma koridorunda temassız dış 
ticaret ve çok modlu taşımacılık 
sistemlerinin geliştirilmesini te-
minen somut adımlar atmak için 
iş birliğimizi yoğunlaştırmamız 
gerekiyor.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Bakü-Tiflis-Kars hattı üzerin-
den mevcut yüke ek günlük 3 
bin 500 ton yükün taşınabilmesi 

için çalışmalar yapıyoruz.” ifa-
desini kullandı.

Kapanan kara yolu geçişleri 
nedeniyle Azerbaycan ve Ka-
zakistan’ın Türk taşımacıları 
açısından önemli bir transit 
güzergah haline geldiğine vurgu 
yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Bu bağlamda konsey üyeleri-
mizden geçiş belgesi kotası, ge-
çiş ücretleri, sürücü vizeleri gibi 
konularda kolaylık sağlamalarını 
bekliyorum. Ro-Ro hatlarındaki 
ücretlerde indirime gidilmesi, 
ihtiyaç duyulan ilave geçiş bel-
gelerinin temini, geçiş ücretleri-
nin mütekabiliyet çerçevesinde 
kaldırılması özellikle önem arz 
ediyor.” diye konuştu.

“64 ülkeden 25 binden fazla 
vatandaşımızın ülkemize geri 
dönüşlerini temin ettik”

Salgın ile mücadele çalışma-
larına değinen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle konuştu:

“Malum salgının önlenmesi 
amacıyla yolcu taşımacılığına kı-
sıtlamalar getirdik. Ancak karşı 
taraf izin verdiği sürece hiçbir 
kargo seferimizi aksatmadık. 
Bu çerçevede tüm dostlarımızın 
gerekli esnekliği göstermesini 
bekliyoruz. İletişim sektörü de 
salgın ile önemli bir sınavdan 
geçiyor. Salgın, acil durumlarda 
bu alanın kesintisiz bir şekilde 
işletilmesinin gerekliliğini bir 
kez daha ortaya koymuştur. 

Gündem
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Konseyimizin bu manada siber 
güvenlik olgusunun geliştirilme-
si ve uygulanması konusunda 
da rol alabileceğine inanıyorum. 
Tüm bu meselelerin ele alınması 
amacıyla ulaştırma ve ticaret 
bakanlarımızın video konferans 
yöntemiyle bir araya gelmesini 
de teklif ediyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
salgının başladığı günden bu 
yana 64 ülkeden 25 binden fazla 
vatandaşın ülkeye geri dönüşle-
rini emin ettiklerini anlatarak, 
“Sizlere de Türkiye’de bulunan 
vatandaşlarınızın tahliyeleri için 
uçak seferleri noktasında gerekli 
kolaylıkları gösterdik, gösteri-
yoruz. Vize ve ikamet izni ihlali 
yapan yabancılara tedbirler 
süresince cezai işlem uygula-
mama kararı aldık. Türk vatan-
daşlarının olabilecek tahliyeleri 
kapsamında sizlerin de benzer 
esneklikleri sağlayacağınıza 
inanıyorum.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz-
lerini şöyle sürdürdü:

“Allah’ın izniyle koronavirüs-
le savaşı elbette kazanacağız. 
Ardından da yeni bir dünya 
gerçeğiyle karşı karşıya kalaca-
ğız. Bu nedenle mücadelemizi 
sürdürürken diğer taraftan da 
salgın sonrası dönem için hazır-
lık yapmalıyız. Sağlık alanındaki 

iş birliğinden ticarete, ekono-
miden toplumsal psikolojiye, 
gelişmelere bütüncül şekilde 
yaklaşmalı, iş birliği alanlarını 
tespit ederek gerekli adımları 
süratle atmalıyız. Bu minvalde 
salgınla ilgili sorunlara çözüm 
üretmek, bilgi, tecrübe paylaşı-
mında bulunmak, ayrıca salgın 
sonrası döneme dair stratejiler 
üretmek amacıyla ulusal kriz 
merkezlerimiz arasında bir eş 
güdüm iş birliği mekanizması-
nın ihdasını öneriyorum. Bu şe-
kilde bir hareket tarzı benimsen-
mesi konseyimizin uluslararası 

görünürlüğünü pekiştirecek, 
bölgesel ve hatta küresel çapta 
ağırlığını arttıracaktır.

Kutadgu Bilig’deki şu kutlu 
tavsiyeyi şahsımla beraber tüm 
arkadaşlarıma hatırlatmak isti-
yorum. “İnen yükselir, yükselen 
iner, parlayan söner ve yükselen 
durur.’ Evet, Yusuf Has Hacib’in 
dediği gibi, ‘İçinden geçtiğimiz 
bu sıkıntılı dönemler de inşallah 
kısa sürede bitecek, çok daha 
aydınlık ve huzurlu günler bizle-
ri kucaklayacaktır.’ Rabb’im yar 
ve yardımcımız olsun.”

“Sağlık alanındaki iş 
birliğinden ticarete, 
ekonomiden toplumsal 
psikolojiye, gelişmelere 
bütüncül şekilde 
yaklaşmalı, iş birliği 
alanlarını tespit ederek 
gerekli adımları süratle 
atmalıyız.”
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Gündem

“Bundan Tam Bir Asır Önce 
Ankara’da Dualarla, Tekbirlerle, 
Salavat-ı Şeriflerle Açılan 
Büyük Millet Meclisimiz, 
Milletimizin ve Devletimizin 
Hürriyet Mücadelesinin Merkezi 
Olmuştur”
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Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay-
ramı ve TBMM’nin açılışının 100. 
yılı dolayısıyla Huber Köşkü’nde 
ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Sözlerine “TBMM’nin 100. 
kuruluş yıl dönümüne kavuş-
manın gururunu yaşadığımız 
bu anlamlı günde ülkemizdeki 
ve dünyadaki tüm çocukların 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı’nı tebrik ediyorum.” di-
yerek başlayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle devam etti:

“23 Nisan 1920’den bugüne 
Meclis’imizin çatısı altında 
Türkiye’nin istiklali, istikbali ve 
kalkınması için emek vermiş, 
milli iradenin tecellisi için mü-
cadele etmiş tüm milletvekille-
rimize şükranlarımı sunuyorum. 
İstiklal Harbimizin Başkomutanı, 
TBMM’nin ilk Başkanı, Cumhu-
riyetimizin banisi Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk ile tüm şehit ve 
gazilerimizi rahmetle, minnetle 
yad ediyorum. Bundan tam bir 
asır önce Ankara’da dualarla, 
tekbirlerle, salavat-ı şeriflerle 
açılan Büyük Millet Meclisimiz, 
vatanımızın işgal edildiği bir 
dönemde milletimizin ve devle-
timizin hürriyet mücadelesinin 
merkezi olmuştur.”

“Türkiye Cumhuriyeti, birlik, 
beraberlik, kardeşlik ve dayanış-
ma üzerine inşa edildi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bin-
lerce yıllık devlet silsilesinin son 
temsilcisi olan Türkiye Cumhuri-
yeti Devleti’nin birlik, beraberlik, 
kardeşlik ve dayanışma anlayışı 
üzerinde inşa edildiğini belirte-
rek, şunları söyledi:

“23 Nisan günü demokrasinin, 
milli iradenin, millet egemenli-
ğinin en önemli sembolü olması-
nın yanı sıra milletimizin evlat-
larına verdiği değerin, gençlerine 
güveninin de bir işaretidir. Millet 
olarak tıpkı bağımsızlığımız gibi 

çocuklarımızı da dünyadaki 
en kıymetli varlıklarımız ola-
rak görüyor, onları el üstünde 
tutuyoruz. Bu anlayışla son 18 
senede demokraside ve ekono-
mide Türkiye’yi büyütmenin, 
güçlendirmenin, dünyanın en 
saygın ülkelerinden biri haline 
getirmenin mücadelesini verdik. 
İlk Meclis’te tecessüm eden ira-
deye uygun şekilde hiç kimseyi 
dışlamadan, ayırmadan, ayrıştır-
madan 83 milyonun tamamını, 
vatanımızın her köşesini kucak-
lamanın gayreti içinde olduk. 
Bugün de koronavirüs salgınına 
karşı verdiğimiz mücadeleyi aynı 
azim, inanç ve umutla yürütüyo-
ruz. Allah’ın izni ve inayeti, aziz 
milletimizin basiret ve ferasetiy-
le bu musibetin de üstesinden 
geleceğimize inanıyoruz. 83 mil-
yonun tüm fertlerinden, bilhassa 
bugün bayramlarını kutladığımız 
çocuklarımızdan biraz daha sab-
retmelerini, açıklanan tedbirlere 
riayet etmeyi sürdürmelerini 
istiyoruz.”

“Milletimizin ve tüm İslam 
aleminin ramazan-ı şerifini teb-
rik ediyorum”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy’un 
İstiklal Marşı’nı “kalemiyle değil, 
yüreğinin her zerresinden kopup 

gelen bir vecd ile yazdığını” dile 
getirerek, şöyle konuştu:

“İstiklal Marşımız sadece bir 
asır önceki özgürlük mücade-
lemizi anlatmakla kalmaz, aynı 
zamanda bugün ve gelecekte 
ihtiyacımız olan ruhu da ifade 
eder. Şimdi tüm milletimi saat 
tam 21.00’de balkonlarımıza, 
pencerelerimize çıkarak İstik-
lal Marşı’mızı okumaya davet 
ediyorum. Biz de burada kendi 
çocuklarımız ve torunlarımızla 
birlikte mesajlarını kalbimizde 
hissederek okumak suretiyle 
bu milli coşkuya iştirak edece-
ğiz. Bir kez daha bize bu vatanı 
armağan eden şehit ve gazileri-
mizi, rahmetle, şükranla, tazimle 
anıyor, çocuklarımızın ve tüm 
dünya çocuklarının bayramını 
tebrik ediyorum.”

Sözlerini “Milletimizin ve 
tüm İslam aleminin bu gece ilk 
teravih namazını kılıp, ilk sa-
hurunu yapacağımız ramazan-ı 
şerifini tebrik ediyorum. Rab-
b’imden bu mübarek günlerin 
en güzel şekilde değerlendire-
rek, sağlıkla, huzurla, esenlikle, 
bizlere ramazana ulaştırdığı 
gibi bayrama da ulaştırmayı 
nasip etmesini diliyorum.” 
diyerek tamamlayan Cumhur-
başkanımız, çocuklarla İstiklal 
Marşı’nı okudu.
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Gündem

Genel Başkanımız ve Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, AK Parti’ye 
dönüş tarihi olan 2 Mayıs 
2017’nin 3. yıl dönümünde 
Twitter hesabından paylaşımda 
bulundu.

Paylaşımda, Cumhurbaşka-
nımızın, AK Parti’ye dönüş 

sonrası AK Parti Genel Başkanı 
seçildiği kongredeki konuşma-
sından bölümlerin bulunduğu 
videoya da yer verildi.

“#BuYoldanDönmeyeceğiz” 
etiketinin yer aldığı paylaşım-
da, “Bizim Allah’a can borcu-
muzdan, milletimize hizmet 
borcumuzdan başka kimseye 

eyvallahımız yoktur, olmaya-
caktır. Ne yaparlarsa yapsın-
lar... Biz #BuYoldanDönmeye-
ceğiz.” ifadeleri kullanıldı. 

Paylaşımda yer alan videoda 
ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
şu sözleri yer aldı:

“Gece gündüz gittiğimiz 
bu yolun, uzun ince bir yol 

27 Mart 1994 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, siyasî yeteneği, ekip çalışmasına verdiği 
önem, insan kaynakları ve malî konulardaki başarılı yönetimiyle dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul’un kronikleşmiş sorunla-
rına doğru teşhis ve çözümler üretti.

“Ne Yaparlarsa Yapsınlar.  
Biz Bu Yoldan Dönmeyeceğiz”
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olduğunu, Allah’ın izni, mille-
timizin desteği ile daha çok kat 
edeceğimiz yol olduğunu bildik 
ve bununla devam ettik. Rab-
b’im ömür ve imkan verdikçe, 
milletimize hizmet yolunda hep 
birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. 
Çünkü bu kutlu bir yoldur. Çün-
kü bu hayırlı bir yoldur. Çünkü 
bu kendimizle birlikte çocukları-
mızın, torunlarımızın geleceğini 
de şekillendirecek bir yoldur. 
Onun için kim dönerse dönsün 
biz dönmeyiz bu yoldan.

İster 3 Kasım 2002’de olduğu 
gibi Meclis’e sokmasınlar. İster 
2008’de olduğu gibi partimizi 
kapatmaya çalışsınlar. İster 
2013’te olduğu gibi sokakların 
altını üstüne getirsinler. İster 15 
Temmuz’da olduğu gibi darbe 

yapıp canımıza kastetsinler. 
Ne yaparlarsa yapsınlar, biz bu 
yoldan dönmeyeceğiz. Allah’a 
can borcumuzdan, milletimize 
hizmet borcumuzdan başka 
kimseye eyvallahımız yoktur, 
olmayacaktır. Yarın milletimizin 
karşısında boynumuz bükük 
mahcup durmaktansa bugün 
içerideki ve dışarıdaki alçakların 
karşısına dimdik dikilir, kade-
rimiz neyse ona rıza gösteririz. 
Kim dönerse dönsün, biz dön-
meyiz bu yoldan.”

Bu arada, 16 Nisan Halk Oyla-
ması ile birlikte değişen Ana-
yasa gereği siyasi parti üyeliği 
önünde engel kalmayan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, 2 Mayıs 
2017’de AK Parti’ye yeniden 
üye olmuştu. 979 gün aradan 

sonra gerçekleşen bu dönüş, 
Türkiye’nin siyasi tarihinde de 
yeni bir döneme kapı aralamış-
tı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’nin halk oylamasında 
onaylanması ile birlikte partili 
Cumhurbaşkanı modeli de fiilen 
hayata geçmişti.

Şiir okuduğu için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevin-
den alınan Recep Tayyip Erdoğan, 1999 yılında Pınarhisar Cezaevi’ne 
vatandaşların yoğun tezahürat gösterileriyle uğurlandı.

“Gece gündüz 
gittiğimiz bu yolun, 
uzun ince bir yol 
olduğunu, Allah’ın izni, 
milletimizin desteği ile 
daha çok kat edeceğimiz 
yol olduğunu bildik ve 
bununla devam ettik.”

2001 yılında dava arkadaşlarıyla birlikte tüm Anadolu’da AK yü-
rüyüşlere başladı. AK Parti doğdu. Kuruluş açıklamasının ardından 

Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir konuşma yaptı.

Türkiye’nin bütün meydanlarında AK 
Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 
halk tarafından coşkulu kalabalıklarla 
karşılandı.
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AK Parti, girdiği ilk seçim olan 3 Kasım 2002 genel 
seçimlerinde %34,43’lük oy oranı ile tek başına iktidar 
oldu ancak AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 
siyasi yasak sebebiyle meclise giremediği için hükümeti 
kurma görevi kendisine verilmedi. 3 Kasım seçimlerin-
den sonra Anayasa ve yasalarda yapılan değişikliklerle 9 
Mart 2003 tarihinde gerçekleştirilen yenileme seçimle-
rinde Siirt Milletvekili olarak meclise girdi.

Mazlumların sesi olan Başbakan Erdoğan 29 Ocak 2009 
tarihi Davos Zirvesi’nde İsrail Cumhurbaşkanı Peres’in 

sözlerine tepki göstererek “one minute” dedi.

1 Temmuz 2014 AK Parti’nin 12. Cumhurbaşkanı adayı 
Recep Tayyip Erdoğan olarak açıklandı.

Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan, İstanbul’daki Maltepe Etkinlik 
Alanı’nda vatandaşlara hitap etti.

İlk kez halk 
oylamasıyla seçilen 

12. Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip 
Erdoğan, TBMM 

Genel Kurulu’nda 
ant içerek görevine 

başladı.
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FETÖ’cü hainler tarafından düzenlenen 15 Temmuz Darbe 
Girişimi, Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 
bastırıldı.

24 Eylül 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel 
Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi 
üyesinin BM’yi etkisiz hale getirmesinin kabul edilemez oldu-

ğunu söyleyerek, Dünya 5’ten büyüktür dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Nisan 2017’de kabul edilen 
Anayasa değişikliği ile hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı 
Hükûmet Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı olarak 9 Temmuz 
2018 tarihinde yemin ederek görevine başladı.

Türkiye’nin halkoyuyla seçilen ilk Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 yıllık aradan sonra  

2 Mayıs 2017’de üyelik beyannamesini imzalayarak 
AK Parti’ye üye oldu.
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“Büyük İdeallerle Kurulmuş 
Uluslararası Kuruluşların 
Anlamını Yitirdiği Bir Dönemde 
Türkiye, Kendi Ayakları Üzerinde 
Durarak Gücünü Göstermiştir”
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Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, Başakşe-
hir Şehir Hastanesi İlk Etabının 
Hizmete Alım ve Yerli Solunum 
Cihazı Teslim Töreni’ne video 
konferansla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
temelin atıldığı günden bu 
yana “Bu işi başaramayacaklar” 
diyenler olduğunu aktararak, 
“Hamdolsun bu işi, güçlü Türk 
müteahhitleriyle ve yabancı or-
takla başardık. İlk etabını bugün 
açıyoruz. İkinci etabını da Mayıs 
ayının 20’sinde açacağız.” diye 
konuştu. 

Dünyanın koronavirüs salgı-
nıyla kavrulduğu bir dönemde 
yapılan açılışın önemine işaret 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Gelişmiş ülkelerin sağlık 
sistemlerinin dahi çöktüğü, 
insanların evlerinde, hastane 

koridorlarında yetersiz müda-
hale sebebiyle öldüğü bir dö-
nemde, elimizdekinin kıymetini 
iyi bilmeliyiz. Türkiye, yatak 
ve doktor sayısında değilse bile 
yoğun bakım yatağı sayısın-
daki üstünlüğü ile bu sürece 
gerçekten oldukça avantajlı 
girmiştir. Şu anda bu hastane-
mizin 1500’ün üzerinde yatak 
kapasitesi var. Kendi kendimizi 
yeterli olmanın hatta bunun 
ötesinde dostlarımıza yardım eli 
uzatabilecek seviyede bulunma-
mızın önemini bizzat yaşayarak 
görüyoruz. Büyük ideallerle 
kurulmuş birliklerin, küresel ya-
pıların, uluslararası kuruluşların 
anlamını yitirdiği bir dönemde 
Türkiye, kendi ayakları üzerinde 
durarak gücünü göstermiştir. 
Tabii bu başarının gerisinde 
özellikle 17-18 yılda kurmuş 
olduğumuz altyapı, özellikle 

de hükümetlerimiz döneminde 
attığımız adımların, inşa edilen 
eserlerin çok büyük önemi var.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu 
dönem içerisinde kararlı bir 
adım attıklarını ifade ederek, 
şöyle devam etti:

“Fakat ‘Bir kongre merkezi-
ne panellerle ayrılmış hastane 
yapacağız.’ demedik. ‘Yeşilköy 
Havalimanının bir bölümüne 
45 günde 1005 yataklı hastane 
inşa edeceğiz.’ dedik. Tek odalı 
olmak üzere, şu anda yoğun bir 
şekilde çelik konstrüksiyondan 
oluşmak kaydıyla bu hastanemi-
zin inşası devam ediyor. Sancak-
tepe’de aynı oda sayısına sahip 
bir başka hastaneyi daha yapıyo-
ruz. Bunlar, her odasında gerekli 
olan banyosu tuvaletiyle birlikte 
bütün ihtiyaçlara cevap verecek 
şekilde yapılıyor.” 
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“10 yıl sonrasına da cevap ve-
recek bir yatırımı yapıyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Yeşilköy ve Sancak-
tepe’de hava ulaşımı olacak 
şekilde tedbir alındığını dile 
getirerek, “Sancaktepe’de iki 
ulaşım imkanımız var. Bir taraf-
tan malum Sabiha Gökçen, bir 
taraftan hemen bitişiğindeki pist 
var. Yeşilköy’de zaten böyle bir 
sıkıntımız yok. Bununla ulusla-
rarası camiaya da hizmet verme 
imkanını yakalayacağız. Sadece 
bugüne değil, 10 yıl sonrasına 
da cevap verecek bir yatırımı 
yapıyoruz.” dedi.

Hükümete geldiklerinde 
Türkiye’yi eğitim, sağlık, adalet 
ve emniyet temelleri üzerinde 
yükseltmenin sözünü verdik-
lerini belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları ifade etti:

“Sağlık alanında yaptığımız 
reformlarla hem altyapıyı hem 
sistemi güçlendirdik. Bir de 
Derince’de devlet hastanesinin 
yanında da yine 250 yataklı bir 
hastaneyi orada da aynı şekilde 
Sancaktepe gibi inşa ediyoruz. 
Bir diğeri de Sultan Abdül-
hamid’in Hadımköy’de inşa 
ettiği bir hastaneyi, tarihi bir 

hastaneydi, 150 odalı, restoras-
yonu yapılıyor. Mesele şu: Tarihi 
toprağa gömmeyelim, onları 
yeniden kazanalım ve gelecek 
onunla da iftihar etsin.”

Türkiye’de, genel sağlık si-
gortası kapsamı dışında kalan 
neredeyse kimsenin olmadığını, 
gücü olanın primini ödeyerek, 
gücü olmayanın primini devle-
tin üstlenerek herkesi bu şem-
siyenin altında topladıklarını 
belirten Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, şöyle devam etti:

“Az önce animasyonda da 
dinledik, ‘Halk içinde muteber 
bir nesne yok devlet gibi / Ol-
maya devlet cihanda bir nefes 
sıhhat gibi’. Kanuni, bir Devlet-i 
Aliyye-i Osmaniye’yi sağlıklı 
bir nefese feda etmenin anla-
yışıyla devlet yönettiler. İşte 
biz de aynı anlayışla ülkemizi 

“Eskiden kelimenin 
tam anlamıyla dökülen, 
şifa değil dert kapısı 
olan hastanelerimizi, 
binasından cihazına, 
ambulansından 
personeline kadar 
tamamen yeniledik.”
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yönetiyoruz. Eskiden kelime-
nin tam anlamıyla dökülen, şifa 
değil dert kapısı olan hastanele-
rimizi, binasından cihazına, am-
bulansından personeline kadar 
tamamen yeniledik. Bununla da 
kalmadık, hayalimiz olan şehir 
hastanelerini kurmaya başladık. 
Ne zaman ki bu ülkede Başba-
kan oldum, o süreçte hep bunu 
söyledim. Şehir hastaneleri 
benim rüyamdır, benim haya-
limdir dedik ve elhamdülillah o 
günden itibaren başladık ve şe-
hir hastanelerimizi inşa ederek 
her geçen gün asgari tüm büyük 
şehirlerimizde bunları yapaca-
ğız. Bunun dışında da yine bazı 
şehirlerimizde bu şehir hastane-
lerimizi inşa edeceğiz.” 

Artık tüm dünyanın hayran-
lıkla takip ettiği kamu-özel 
işbirliği yöntemiyle hayata 
geçirilen bu proje kapsamında 
bugüne kadar 10 şehir hasta-
nesini hizmete aldıklarını ifade 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Yozgat, Adana, Mersin, Is-
parta, Kayseri, Elazığ, Manisa, 
Eskişehir, Ankara-Bilkent ve 
Ankara-Etlik şu anda bitmek 
üzere, Bursa şehir hastaneleri-
mizin toplam yatak kapasitesi 
13 bin 417’dir.” dedi.

Bugün açılışı gerçekleştirilen 
Başakşehir Şehir Hastanesi’nin 
2682 yatak kapasitesi ile bu 
rakamı (yatak kapasitesi) 16 bin 
99’a çıkardığını aktaran Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, inşası de-
vam eden 8 şehir hastanesinin 
büyük bölümünü bu yıl sonuna 
kadar, kalanları da gelecek yıl 
hizmete almayı planladıklarını 
söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem 
bina hem cihaz hem hizmet kali-
tesi bakımından en üst sınıfta yer 
alan şehir hastanelerinin aynı za-
manda Türkiye’nin sağlık turiz-
minin de lokomotifleri olacağını 
dile getirdi. 
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“Batılı dostlarımız inanmakta 

güçlük çekiyor”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sal-

gın sürecinin, Türkiye’nin sağlık 
alt yapısının gücü yanında sağlık 
hizmetlerinin ücretsiz verilme-
sinin önemini de gösterdiğini 
belirterek, “Az gelişmiş ülkelerin 
vatandaşları zaten kayda değer 
bir sağlık hizmeti alamıyor. Ge-
lişmiş ülkelerde ise ancak parası 
olanlar yeterli sağlık hizmetine 
sahip olabiliyor. Türkiye’de 
tamamen ücretsiz olan pek çok 
teşhis ve tedavi hizmeti ile ilaca 
erişimin Batı ülkelerinde nasıl 
büyük meblağlarla mümkün 
olduğunun örneklerine her 
gün rastlıyoruz. Ülkemizde 1,5 
milyon vatandaşımızın ücretsiz 
şekilde evde bakım hizmetini 
alabildiğini söylediğimiz Batılı 
dostlarımız sadece buna bile 
inanmakta güçlük çekiyor.” diye 
konuştu.

Kovid-19 hastalığının teşhisin-
de çok önemli olan bilgisayarlı 
tomografi cihazının Türkiye’de-
ki mevcudunun tüm Avrupa’da-
ki toplam sayıdan daha fazla 
olduğunu aktaran Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, diğer ülkelerde 
sadece ciddi paralar ödenerek 
gidilebilen hastanelerin hizmet 
standartlarının, Türkiye’deki 
şehir hastanelerinin seviyesine 
ancak ulaşabildiğini söyledi.

Göreve geldiklerinde Türki-
ye’de doğru dürüst ambulansın 

bile olmadığını, Türkiye’nin 
bugün 5400 tam donanımlı araç 
ve 19 hava aracı ile en modern 
ambulans filolarından birine 
sahip olduğunu dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sağ-
lık çalışanlarımızın sayısını, son 
alımlarla 1 milyon 400 bine yak-
laştırarak sadece alt yapıyı değil, 
insan kaynağımızı tahkim ettik. 
Bugün 1526 hastane, yaklaşık 
4 bin tedavi kurumu, 15 binin 
özellikle 1. derece sağlık kuru-
luşu ile milletimize ülkenin her 
köşesinde sağlık hizmeti veriyo-
ruz. Eskiden ancak İstanbul ve 
Ankara gibi büyükşehirlerde alı-
nabilen sağlık hizmetleri bugün 
en ücra yerlerdeki ilçelerimize 

kadar yayılmış durumdadır.” 
diye konuştu.

Türkiye’nin sağlık harcamala-
rına ayırdığı miktar 2002 yılında 
19 milyar lirayı bile bulmazken, 
bugün 190 milyar liraya ulaştı-
ğını ifade eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, sağlık hizmetlerinden 
memnuniyet oranının yüzde 
70’lerin üzerine çıktığını belirtti.

“Türkiye’nin sağlık hizmetle-
rinde bir destan yazdı”

Türkiye’nin sağlık hizmet-
lerinde bir destan yazdığını, 
aynı başarıya, eğitimden ulaş-
tırmaya, adaletten enerjiye 
kadar her alanda rastlamanın 
mümkün olduğunu vurgulayan 

“Sağlık 
çalışanlarımızın sayısını, 
son alımlarla 1 milyon 
400 bine yaklaştırarak 
sadece alt yapıyı değil, 
insan kaynağımızı 
tahkim ettik.”
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ko-
nuşmasına şöyle devam etti:

“Ülkemizi 2023 hedeflerine 
ulaştırarak, dünyanın en bü-
yük ekonomisinden biri haline 
getirerek, evlatlarımıza çok 
daha güçlü bir Türkiye bırakmak 
istiyoruz. Bunun için temel hiz-
met alt yapısı yanında savunma 
sanayinden yüksek teknolojiye 
kadar her alanda ülkemizi bir 
üst lige çıkartmakta kararlıyız. 
Birliğimizi, beraberliğimizi, 
kardeşliğimizi güçlü tuttuğu-
muz sürece Allah’ın izniyle bu 
hedeflere ulaşmamıza kimse 
mani olamaz. 

Koronavirüs salgını sonra-
sı yeniden kurulacak dünya 

düzeninde, ülkemizi hak ettiği 
yere ulaştırmak için her birlikte 
daha çok çalışacağız. Bir olma-
ya, beraber olmaya, iri olmaya, 
kardeş olmaya, hep birlikte Tür-
kiye olmaya çok büyük önem 
veriyoruz. Cumhur İttifakı bu-
nun için var. Cumhur İttifakı ile 
beraber Sayın Bahçeli ile el ele 
vermiş olduğumuz dayanışmay-
la yeni dönemde yeni yatırımlar-
la, yeni eserlerle, yeni hizmet-
lerle ülkemizi hep bir adım daha 
yükseğe çıkartacağız. Ülkemiz 
bugünlere darbeler, cuntalar, 
terör örgütleri, vesayet, kutup-
laşma, özenti, atalet dönemini 
geride bırakarak geldi. Şimdi de 
yeni ufuklara, yeni fikirleri, yeni 
heyecanları kucaklayarak yol 
alacağız.”

“Türkiye kendine yeter”
Az önce takdimi yapılan 115 

ventilatörün dışarıdan ithal 
edilerek geldiğini belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ama 
ne güzel bir tecellidir ki şu anda 
yerli ve milli olmak üzere 100 
adet ventilatörü ülkemizde 
gördüğümüz bu kadro üretmiş 
vaziyette. İnşallah mayıs sonuna 
kadar verdikleri söz şu; ‘Ayda 5 
bin’. Tabi ayda 5 bini üretmez-
lerse bilmeleri gerekir ki hesabı-
nı sorarız ve dünyaya bir örnek 
sunacağız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün-
yanın ventilatör noktasında çok 
sıkıntılar yaşadığını anlatarak, 
hala yaşamaya devam ettiğini 
söyledi.

Bütün bunlara rağmen bu sü-
reci başarılı bir şekilde atlattıkla-
rını dile getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları ifade etti:

“Şu anda Başakşehir Şehir 
Hastanemizin 115 ventilatörü 
geldi, 100 de bugün teslimatı 
yapıldı ve yine bir bölümü de 
peyderpey geliyor, gelecek. Bu 
ne demektir? Yani Başakşehir 
Şehir Hastanemizin böyle bir 

sıkıntısı yok ve olmayacak. Öbür 
tarafta Yeşilköy inşallah 1005 
odasıyla devreye giriyor. 1005 
odayla aynı şekilde Sancaktepe 
devreye giriyor. Ve buralarda 
da bütün bu ihtiyaçlarımız 
şimdiden giderilmiş durumda. 
Bu da şunu gösteriyor, Türkiye 
kendine yeter. Biz bize yeteriz. 
Hele hele ilaç sanayinde de 
kendimizi bu noktada konsolide 
edersek, ilacımızı inşallah üretir 
hale geldiğimiz andan itibaren 
bu noktada da çok daha farklı 
adımları atacağız.”

Burada Arçelik, Aselsan, Bay-
kar, Biosis ve koordinatör olması 
nedeniyle Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığına 
teşekkür eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, bu alanlarda yarışı de-
vam ettireceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöy-
le devam etti:

“Biliyorsunuz buranın yo-
lunu yarım yamalak bırakan 
İstanbul’un bir belediyesi var 
ve biz hamdolsun ki iktidarız ve 
hemen Ulaştırma Bakanlığımızı 
devreye soktuk ve şu anda bir 
taraftan yolu yapıldı, yapılıyor 
ama bir taraftan da inşallah 
metrosunu da yapıyoruz ve 
Başakşehir Şehir Hastanesinin 
yanına inşallah metro da ge-
lecek. Böylece hem metro ile 
hem de karayolu olarak ulaşımı 
sağlamış olacağız. Yani hasta-
nemizin ulaşımda herhangi bir 
sıkıntısı olmayacak. Rabbim yar 
ve yardımcımız olsun. Açılışını 
yaptığımız Başakşehir Şehir 
Hastanemizin hayırlı olmasını 
diliyorum. Bu eseri ülkemize ve 
İstanbul’a kazandırılmasında 
emeği geçenleri tebrik ediyo-
rum. Sağlık çalışanlarımıza şu 
zorlu günlerde gösterdikleri 
çaba ve yaptıkları fedakarlık için 
şükranlarımı özellikle iletiyo-
rum. Hastalarımıza şifalar dili-
yorum, ölenlerimize Allah’tan 
rahmet diliyorum.”
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“Yeni Dönem ‘Kontrollü  
Sosyal Hayat’tır”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 
Bilkent Yerleşkesi’nde video 
konferansla gerçekleşen Koro-
navinüs Bilim Kurulu Toplan-
tısı’nın ardından düzenlenen 
basın toplantısında açıklama-
larda bulundu.

Hekimlerin ve sağlık perso-
nelinin yorulmak bilmez bir 
şekilde milleti için çalışmaya 
devam ettiğini ifade eden Koca, 
gösterilen azmin, salgının baş-
langıç ve tırmanış günlerindeki 
büyüklüğünü koruduğunu ve 
korumaya da devam edeceğini 
söyledi. 

Salgın sürecinde, 83 milyo-
nun desteğiyle “sağlık ordu-
su”nun çok büyük bir mesafe 
aldığının altını çizen Koca, 
“Türkiye’miz, koronavirüse 
karşı mücadelesinde ilk döne-
mini tamamlamıştır.” ifadesini 
kullandı. 

Koca, mücadelenin birinci 
döneminin, 2020 yılına korona-
virüs korkusuyla girilen gün-
lere dayandığına işaret ederek, 
“15 Ocak’ta, bu yeni hastalığa 
yaklaşımın nasıl olacağını 
belirlemiş, 81 ilimizin hıfzıssıh-
ha kurullarını harekete geçir-
miştik. Yine aynı gün Bilim 
Kurulumuzu kurmuştuk.” diye 
konuştu. 

Türkiye’de ilk vakanın görül-
düğü tarihin, 11 Mart olduğunu 
hatırlatan Bakan Koca, şöyle 
devam etti:

“O tarihte, dünyada hasta-
lığın yayıldığı sınırlı sayıda 
ülkede, toplam vaka sayısı 119 
bin 132 idi. Vaka artışları, ölüm 

sayıları önlenemez şekilde 
devam etti. Bugün 210 ülkede 3 
milyon 747 bin 301 vakaya, 258 
bin 962 ölüme ulaştı. Dünyada 
salgının hızı kesilebilmiş değil. 

Türkiye’de ise seyir şöyle 
oldu: Vaka sayısı 4 hafta içinde 
en üst düzeye ulaştı ve inişe 
geçti. 11 Nisan günü, 33 bin 170 
kişiye test yaparak bir günde 
5 bin 138 vaka tespit etmiştik. 
Bu, bir günde en çok vaka tes-
pit ettiğimiz tarihti. 29 Nisan’da 
günlük test sayımız 43 bin 
498’e ulaştı. Test sayısındaki 
bu artışa rağmen tespit edilen 
vaka sayısı azalmaya başladı. 
29 Nisan 2020, koronavirüsle 
mücadelemizde birinci dönemi 
geride bıraktığımız tarihtir. 

Dün itibarıyla iyileşen hasta 
sayımız, 73 bin 285’e çıkmıştır. 
İyileşen vaka sayısı ile toplam 
vaka sayısı arasındaki fark 
azalıyor. İçinde bulunduğumuz 
haftada önemli bir gelişme 
daha oldu. Bu hafta ilk kez, 
iyileşen hasta sayımız, mevcut 
koronavirüs hasta sayımızı aştı. 
Belirttiğim sonuçlar, tanı ve te-
davideki başarı, salgını kontrol 
altına aldığımızın kanıtlarıdır. 

Artık salgın yönetiminde, 
güncel politika ve uygulama-
larımızda bazı değişikliklere 
gidebiliriz.” 

“Eviniz, virüse karşı en 
güvenli ortam olmaya devam 
etmektedir” 

Sağlık Bakanı Koca, şu anda; 
koronavirüsle mücadelenin 
ikinci döneminde, yeni döne-
min ilk günlerinde olunduğunu 
vurgulayarak, bu ikinci dönem-
de başarının yine bazı koşullara 
bağlı olduğunu, tedbir almanın, 
tedbirlere uymanın başarının 
garantisi olduğunu söyledi. 

Tedbirsiz davranmanın, ko-
ronavirüs tehdidinin ortadan 
kalktığını varsaymak anlamına 
geleceğine dikkati çeken Koca, 
tedbirin zorunlu olduğunu, 
tehdidin devam ettiğini belirtti. 

Virüsü taşıyan insanların 
tamamının, hastanelerde veya 
evde izolasyon altında oldu-
ğunu düşünmenin de büyük 
yanılgı olduğuna işaret eden 
Koca, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Virüs, şu anda öngöreme-
yeceğimiz bir dönem boyunca, 
dünyada, bu toplumda, aramız-
da dolaşmaya devam edecektir. 
Virüs, konuk olduğunuz evde, 
bindiğiniz asansörde, gittiğiniz 
berberde, beklediğiniz otobüs 
durağında, alışveriş yaptı-
ğınız markette, kalabalığına 
karıştığınız caddede karşını-
za çıkabilir. Bunu tam olarak 
bilemezsiniz. Hiç tanımadığınız 
bir taşıyıcıdan hastalığı kolay-
ca alabilirsiniz. Salgın kontrol 

“Türkiye’miz, 
koronavirüse karşı 
mücadelesinde 
ilk dönemini 
tamamlamıştır.”
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altına alınmıştır ama virüsle 
ilgili gerçekler değişmemiştir. 
Eviniz, virüse karşı halen en 
güvenli ortam olmaya devam 
etmektedir. Bu gerçek, elbette, 
virüse karşı mücadele ederek 
kazandığımız serbestliklerden 
vazgeçmek anlamına gelmez. 
Özgür ama kontrollü olacağız.” 

Bakan Koca, bugüne kadar 
tedbirlere sıkı şekilde uyul-
masaydı, bulunulan noktaya 
gelinmesinin söz konusu olma-
yacağının altını çizerek, “Mü-
cadelenin ikinci dönemindeyiz, 
diyemezdik. Şimdi yaşama 
alanımız genişliyor, fakat aynı 
tedbirleri daha geniş bir alanda 
uygulamaya geçiriyoruz. Sosyal 
hayat için kontrolü elimize alı-
yoruz.” ifadelerini kullandı. 

Ciddi başarı gösterilen her 
mücadelenin mutlaka bir ödülü 

olduğunu belirten Koca, tüm 
dünyanın model alma çabası 
içine girdiği bir başarının sa-
hipleri olarak, 83 milyonun bu 
başarının ödülünü almayı hak 
ettiğini söyledi. 

Koca, şunları kaydetti:
“Haklıyız. Dışarıdaki hayatı 

özledik, işimizi düzene koyma 
isteği duyuyoruz. Sevdikleri-
mize sarılabilmek, bayramda 
büyüklerimizin ellerinden öpe-
bilmek istiyoruz. Küçük mut-
luluklar bile şu anki hayatımıza 
renk getirecek.

Şüpheniz olmasın, siz neler 
hissediyorsanız, bu mücade-
lede her gün hayatlarını riske 
atanlar da sizinle aynı şeyleri 
hissediyor. Sizin için aynı şey-
leri istiyor. Fakat gerçeklerin 
isteklerden biraz da olsa farklı 
olduğunu kabul etmeliyiz. 

Başlayan yeni dönem, bildiği-
miz anlamda tipik bir normal-
leşme dönemi değildir. Kısıtla-
rın biraz esnediği bir dönemdir. 
Hayatımızın, sağlığımızı garanti 
edecek şekilde kısmen özgür-
leşmesidir.”

“Tehdit ortadan kalkmış 
değil”

Koca, Türkiye’de salgının 
mevcut şartlarda kontrol altına 
alındığını, mayıs ayına kıyasla 
hazirana ilişkin öngörülerin 
daha somut olduğunu söyledi.

“Koronavirüs tehdidi ortadan 
kalkmış değil. Bu, son taşıyı-
cının izolasyonu ve tedavisi 
ile mümkündür.” diyen Koca, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Risk, varlığını daha uzun 
süre sürdürecek. Koronavi-
rüs olayı 60 milyondan fazla 

“Şimdi yaşama 
alanımız genişliyor, 
fakat aynı tedbirleri 
daha geniş bir 
alanda uygulamaya 
geçiriyoruz.”
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Gündem

insanın hayatını kaybettiği 2. 
Dünya Savaşı’ndan sonra bütün 
dünyayı aynı anda ilgilendiren, 
ortak gündem olan ilk olaydır. 
Sadece bu bilgi bile meselenin 
büyüklüğünü ortaya koymak-
ta, salgından öncesine dönüş 
sözünün kolay zikredilme-
yeceğini göstermektedir. Bu 
sebeple 2020 öncesi anlamın-
da normal hayata dönüş fikri 
bütün dünyada yanlış bulun-
maktadır. Tedbir kabiliyeti 
yüksek bir toplum olarak biz 
bu fikri benimsemek zorunda-
yız. Bugüne kadar her ne kadar 
‘normale dönüş’ ifadesi yer yer 
kullanılsa da esasında norma-
le dönmüyoruz, ‘yeni hayatın 
normalleri’ni oluşturuyoruz. 

Bu hayatın normali eskisinden 
farklı olacak. Bence tüm yeni 
gelişmelere esas teşkil edecek 
ana fikir de budur.”

Koca, yeni normal için büyük 
bir motivasyon ve sağduyu gös-
terilmesi gerektiğini ifade etti.

Maske ve sosyal mesafe
Toplum olarak ortaya konu-

lan fedakarlığın ödülünün hızlı 
bir serbestlik olarak talep edil-
memesi ve böyle yaşamamak 
gerektiğini vurgulayan Koca, 
şunları söyledi:

“Salgınla mücadele birinci 
dönemde hedefimiz hasta-
lığı kontrol altına almaktı. 
Koronavirüs ile mücadelenin 
ikinci döneminde hedefimiz 

hastalığın önündeki fırsatları 
ortadan kaldırmak ve hayatı 
yeniden düzenlemektir. Bazı 
kısıtları esnettiğimiz yeni 
döneme isim vermeyi yararlı 
buluyoruz. Mücadelemiz için 
fikir verecek bu isim ‘Kontrollü 
Sosyal Hayat’tır. Önümüzdeki 
günlerde evlerimizden daha sık 
dışarı çıkacağız. Ev hayatından 
sosyal hayata geçiş artacak. 
Virüse karşı mücadelede bu 
yeni durumun kuralları, ted-
birleri olmalıdır. Kontrollü 
sosyal hayat ifadesi bunların 
bir özetidir. Kontrollü sosyal 
hayat hastalıkla mücadelede 
ikinci dönemin stratejisidir. Bir 
arada olduğumuz tüm alanlar 
için yeni yaşam biçimdir. Özgür 

36 ___ Türkiye Bülteni ___ Mayıs



ama tedbirli bir hayat tarzına 
geçiyoruz. Kuaföre gidebile-
ceğiz ama önce belirlenmiş 
önlemlerin alınıp alınmadığına 
bakacağız. Çıkıp alışverişimizi 
yapacağız ama ulaşıma, giriş-
lere, yoğunluğa, yakınlaşmaya 
dikkat edeceğiz. Kontrollü 
sosyal hayatta iki temel kural 
var. Birincisi dışarı çıkmamız 
gerekiyorsa maske kullanaca-
ğız, ikincisi sosyal mesafeyi 
ayarlayacağız.”

Koca, virüsün solunum 
yoluyla bulaştığının kesinleşti-
ğini, bu nedenle sosyal mesafe 
ayarlanmadığı takdirde mas-
kenin tek başına yeterli olma-
yacağının bilinmesi gerektiğini 
dile getirdi. Maske ve sosyal 
mesafenin birbirlerini tamam-
layan iki tedbir olduğuna dik-
kati çeken Koca, tedbirlerden 
biri eksikse diğerinin yetersiz 
kalabileceğini ifade etti.

Mobil uygulama
Bakanlık tarafından geliştiri-

len mobil uygulamayı kontrollü 
sosyal hayat döneminin son 
derece önemli ihtiyaçlarından 
biri olarak gördüklerini kayde-
den Koca, şöyle konuştu:

“Uygulama ücretsizdir. Mobil 
uygulama sizleri yönlendirmek, 
günlük hayatta karşılaşabilece-
ğiniz riskleri en aza indirmek 
için geliştirildi. Bu uygulamayla 
dışarıdayken bulunduğunuz 
ortamda veya gitmek istediği-
niz yerde ne ölçüde riskli bir 
durumla karşılaşabileceğini 
görebilir ve anında tedbir ala-
bilirsiniz. Uygulama devreye 
alındığı ilk günde 5 milyon 600 
bin kullanıcıya ulaştı. Mobil 
uygulama marketlerde halen 
en çok talep edilen üründür. 
Bugün itibariyle anlık işlem 
yapan kullanıcı sayısı 1 milyonu 
aşmıştır. Kontrollü sosyal hayat 
salgınla mücadelede sorumlu-
luğun paylaşıldığı bir hayattır. 

Asansörden stadyuma, pazar 
yerinden iş yerine, sosyal haya-
tın her parçasına gerekli dü-
zenlemeyi işbirliği ile yapmalı, 
uyum içinde uygulamalıyız. 
Anlayışlı, sabırlı olmalıyız. Her 
şeyi, fiziki etkileşimi asgariye 
indiren bir düzene kavuş-
turmalıyız. Şuna yürekten 
inanıyorum. Toplumumuzun 
pratik zekası yeni hayatın olası 
güçlüklerine akılcı, sağlıklı 
çözümler üretecek, tedbirlerin 
uygulanması giderek kolaylaşa-
caktır.

Koca, bütün insanlığın salgı-
na karşı zorunlu olarak benzer 
bir hayat yaşadığını, salgınla 
mücadelede olduğu gibi yeni 
hayatta da öncülük edebilecek-
lerini aktardı.

Test sayısı artacak
“Sağlık ordusu olarak bu yeni 

dönemde test kapasitemizi 
düşürmeyeceğiz, artıracağız. 
Her yeni vakada filyasyon 
yöntemini titizlikle uygulaya-
cağız. Vakalarımızı erken tespit 
edeceğiz. Toplu mekanlarda 
düzenli taramalar yapacağız.” 
diyen Koca, tedavideki tecrü-
belerinin yol gösterici olacağını 
vurguladı.

Bakan Koca, “Bütün ekip-
lerimiz ve sağlık ordumuzla 
eskisinden daha fazla dikkatli 
olacağız. Sizlerden de aynı şeyi 
bekliyoruz. Hedefimiz yeni 
hasta ve yeni vefat sayısının sı-
fır olduğu bir tablo. Hedefimiz 

başarıda istikrar, riske karşı 
tam kontrol, net sonuç. Kısıt-
ları olabildiğince azaltılmış 
bir hayat. Başarabileceğimizi 
biliyoruz.” dedi.

Bu sürecin ikinci dönem 
olduğunu ifade eden Koca, şu 
bilgileri verdi:

“Kontrollü sosyal hayat ola-
rak tanımladığımız bir dönem. 
Daha bir normalleşme ve kısıtlı 
da olsa serbestliğin olduğu bu 
dönemde maskeye ihtiyacın 
daha fazla olacağını biliyoruz. 
Çünkü dışarıya maskesiz hiç 
kimsenin çıkmasını uygun 
görmüyoruz. Bu sebeple bizim 
daha çok özellikle eczane-
ler üzerinden 20-65 yaş arası 
dönem için 10 günde bir 5’li bir 
paket ücretsiz verilmesi şek-
linde bir uygulamamız vardı. 
Bununla ilgili yaklaşık 40 mil-
yon küsur kişiye mesaj gitti ve 
dağıtım yapıldı. Şu ana kadar 
dağıtım yapılan maske sayısı 
160 milyonu buldu. 

Bu yeni dönemde ihtiyacı 
daha fazla olabilecek vatan-
daşımız olacak. Çünkü bu 
dönemde evde kalmayıp kısıtlı 
serbestliğin 2. dönem olduğu 
için ihtiyacı daha fazla olabilir. 
Bu ihtiyacı gidermek anlamın-
da yüksek bir fiyat olmamak 
kaydıyla, yani tavan fiyatı belli 
olan, vatandaşın kolay erişe-
bilir olduğu bir fiyatın belir-
lendiği dönem olacak. Mesaj 
gönderilerek ücretsiz olarak 
eczaneden verdiğimiz maskeler 
dışında vatandaşın ihtiyacının 
daha fazla olma durumun-
da maskeye erişebilmek için 
eczaneler, marketler, medikal 
mağazalar dahil olmak üzere 
birçok yerden alabilmelerinin 
önü açıldı, tavan fiyatı olmak 
kaydıyla. O da zannediyorum 
yarın, en geç cuma günü iti-
barıyla Ticaret Bakanlığımızın 
bununla ilgili bir açıklaması 
olmuş olacak.”

“Mobil uygulama 
sizleri yönlendirmek, 
günlük hayatta 
karşılaşabileceğiniz 
riskleri en aza indirmek 
için geliştirildi.”
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Türkiye’nin Dünyayı Sarsan 
Koronavirüsle Mücadeledeki 
Başarısı Rakamlara Yansıdı

Türkiye’nin yeni tipi koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı 
zamanında aldığı tedbirlerin sağladığı avantajlar, rakamlara da 
yansıyor.
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Türkiye’nin  
Koronavirüs ile Mücadelesi

Önlemler
2 Nisan

• 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 uygu-
lanması kararı aldığını duyurdu.

3 Nisan

• Cumhurbaşkanının Koronavirüs 
Bilim Toplantısı sonrası yaptığı açık-
lamalar çerçevesinde; 30 Büyükşe-
hir 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 az 3 adım olacak 
şekilde uyulmasına karar verildi.

4 Nisan

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

• Türk Hava Yolları’nın iç hat sefer-
lerinin 20 Nisan’a kadar durdurul-
duğu bildirildi.

5 Nisan

• 18-20 yaş arasındaki kamu çalı-
şanları, özel sektörde çalıştığını 
belgeleyenler ve mevsimlik tarım 
işçileri sokağa çıkma yasağından 
muaf tutulacak. İçişleri Bakanlığı, 
ek genelgeyi valiliklere gönderdi.

• İçişleri Bakanlığı, yeni tip koro-
navirüs salgını nedeniyle yiyecek 
bulmakta zorlanan sokak hayvan-
ları için yeni bir genelge yayımladı. 
Genelgede, vali/kaymakamlıklar ile 
yerel yönetimler başta olmak üzere 
ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile 
koordinasyon sağlanarak, bu süreç-
te sokak hayvanlarının aç kalmama-
sı için gerekli tedbirlerin alınması 
istendi.

6 Nisan

• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın talimatı, Sağlık Bakanlığı 
ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlı-
ğı’nın koordinasyonunda, 20-65 
yaş arasındaki vatandaşlara ücret-
siz maske dağıtılacak. Başvurular, 
e-devlet kapısı üzerinden alınıyor.

• Sağlık Bakanlığınca valiliklere 
gönderilen yazıyla, sağlık kuruluş-
larına girişlerde maske zorunluluğu 
getirildi.

• Milli Eğitim Bakanlığınca, Ko-
vid-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 şahıs-
tan 229’unun yakalandığını bildirdi.

• İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
tedbirleri kapsamında sınırlandır-
malara 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, koronavi-
rüs önlemleri kapsamında üniver-
sitelerce nisan, mayıs ve haziran 
aylarında yapılacak Seviye Tespit 
Sınavı ve muadil sınavların ertelen-
mesine karar verdi.

• Barış Pınarı bölgesindeki yol kont-
rol noktalarında broşürler dağıtıldı, 
meskun mahallelerde virüsten 
korunmak için alınması gereken 
tedbirler anons edildi.

7 Nisan

• Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açık-
lamış olduğu, 65 yaş üstü vatan-
daşlara kolonya ve maske dağıtımı 
bekçiler tarafından gerçekleştiril-
meye başlandı.
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• Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 
Bilim Kurulu toplantısının ardın-
dan “Toplum Bilimleri Kurulu” 
adında yeni bir kurul oluşturduk. 
Kurul, süreçle ilgili öngörü çalış-
maları 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 uygula-
ması geliştirildiğini söyledi. Bakan 
Koca, koronavirüs salgınını kontrol 
ve hastaların takip edilmesi amaçlı 
geliştirilen cep telefonu uygula-
masının 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 müca-
dele kapsamında “Evsizlere Konak-
lama 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 oturum-
lara 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 gün-
de 750 bağışçıdan plazma alabilecek 
kapasitede olduklarını, bağışçıların 
haftada bir, toplam 3 sefer plazma 
bağışlayarak 6 koronavirüs hastası-
na umut olabileceğini bildirdi. Sağ-
lık Bakanlığı’nın koordinasyonunda 
yürütülen tedavide ilk gönüllü plaz-
ma bağışçısı, koronavirüsü yenen 
Dr. Kürşat Demir oldu.

8 Nisan

• İletişim Başkanlığı tarafından 

“Kovid-19 Tecrübeleri ve Salgına 
Karşı Mücadelede Uluslararası İş 
Birliği” başlıklı bir video konferans 
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: “So-
kağa çıkmanın minimum düzeye in-
dirildiği, sosyal mesafe anlayışının 
yaygınlaştığı ve ‘evde kal’ çağrısının 
sıklıkla yapıldığı bu dönemde kadı-
na 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 çıkış-
ları 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 ted-
birleri 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 ye-
rinde karantina uygulamasının sona 
erdirildiğini bildirdi.

• Milli Eğitim Bakanı Ziya Sel-
çuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 

kapsamındaki merkezi sınavı ve 
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 
(YKS) hazırlık sürecindeki 8 ve 
12’nci 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 geliştiri-
len Pandemi İzolasyon Takip Projesi 
(İTP) İletişim Başkanlığı tarafından 
duyuruldu.

• AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
ve Yerel Yönetimler Başkanı Meh-
met Özhaseki, AK Parti’li belediye 
başkanlarına, tıbbi malzeme atıkla-
rının güvenli şekilde bertaraf edil-
mesini sağlayacak atık kutularının 
şehirlerde yerini almasına yönelik 
yazı gönderdi.

• AK Parti Grup Başkanvekili Turan, 
MHP grubu ile hazırladıkları sağlık-
ta şiddetin engellenmesine yönelik 
kanun teklifini, Meclis Başkanlığı’na 
sunduklarını bildirdi.

• Koronavirüs önlemleri kapsa-
mında Yükseköğretim Kanunu’n-
da değişiklik öngören yasa teklifi 
TBMM’ye sunuldu. Teklifte salgın 
nedeniyle eğitime verilen aranın 
yaz tatilinde telafi edilmesi ile An-
kara ve Kocaeli illerinde yeni vakıf 
üniversitelerinin kurulması yer aldı.

• Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel 
Müdürlüğü Mikrobiyoloji Referans 
Laboratuvarları ve Biyolojik Ürün-
ler Dairesi Başkanlığınca, yeni tip 
koronavirüsün izolasyonu gerçek-
leştirildi.

9 Nisan

• Resmi Gazete’de yayımlanan kara-
ra göre, pandemi vakalarının tanı ve 
tedavi hizmetleri, acil hal kapsa-
mına alındı. Özel hastaneler virüs 
tedavisi gören hastalardan muayene 
katılım ücreti ve ilave ücret isteye-
meyecek. Sağlık uygulama tebliği 
değişikliği ile pandemi tedavisi 
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gören hastaların ilaçlarını hastane-
den 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 ted-
birleri kapsamında özel gereksinimi 
olan çocuk ve gençlerle ilgili istis-
naları içeren ek genelgeye göre, 20 
yaş altındaki özel gereksinimi olan 
çocuk ve gençlerin, uygun şartlarda 
evlerinden çıkmalarına izin verile-
cek.

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 
Kovid-19’la mücadele kapsamında 
“Atık Su Yönetimine İlişkin Önlemler 
Genelgesi” yayımlandı.

• Koronavirüs önlemleri ile ilgili İçiş-
leri 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 açık-
lamaya göre, Emniyet Genel Müdür-
lüğü ve Jandarma Genel Komutanlı-
ğına bağlı kaçaklık organize suçlarla 
mücadele ekipleri, yeni tip korona-
virüs salgınını fırsata çevirerek, fahiş 
fiyat uygulayan ve stokçuluk yapan-
lara 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 yönte-
miyle veya yaz öğretimi şeklinde 
tamamlatılabilmesine karar verildi-
ğini bildirdi.

• Pandemi İzolasyon Takip uygu-
lamasına Sağlık Bakanlığı, Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
Başkanlığı ve tüm GSM operatörleri-
nin iş birliğiyle başladı.

• Bursa’da üretilen Türkiye’nin ilk 
entübasyon kabini Bursa Şehir Has-
tanesi’nde kullanılmaya başlandı.

10 Nisan

• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülke-
ler 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 kolay-
lık 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 vatan-
daşlara 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 hastaneler-
de yatak doluluk oranı yüzde 36,3. 
Hastaneye, yoğun bakıma yatış ve 
entübe edilen hasta sayısının stabil 

döneme girdiğini, artış hızının azal-
dığını söyleyebiliriz. Yoğun bakım 
sürecimiz, diğer ülkelere göre özel-
likle son haftalarda giderek düşmeye 
başladı.”

• Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 
“Salgının yarattığı kaygıyı normal-
leştirmelerine destek olabilmek 
için öğrencilerimiz ve velilerimize 
yönelik iki ayrı rehberi daha önce 
hazırlamıştık. Şimdi de gençleri-
mize yönelik bilgilendirme rehberi 
hazırladık.”

• Adalet Bakanlığı, yeni tip koronavi-
rüs (Kovid-19) nedeniyle daha önce 
cezaevlerinde alınan tedbirlerin sü-
resini 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 uygula-
nacak sokağa çıkma yasağı başladı. 
İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsa-
mında büyükşehirler Adana, Ankara, 
Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, De-
nizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, 
Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, 
Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, 
Konya, Malatya, Manisa, Mardin, 
Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Sam-
sun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve 
Van ile Zonguldak il sınırları içinde 
12 Nisan saat 24.00’e kadar vatan-
daşlar sokağa çıkamayacak. Sokağa 
çıkma yasağına uymayanlar hakkın-
da adli ve idari işlem yapılacak.

• İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 
ile ilişkin sokağa çıkma yasağını de-
ğerlendirirken, “Pazar gününden iti-
baren bu devam edecek diye bir telaş 
söz konusu olmasın. Pazar günü 
akşam saat 24.00 itibarıyla bitecek-
tir. Vatandaşlarımızı bir bulaştan 
korumak için bu adım atılmıştır.”

• İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 
“Sokağa çıkma yasağı sadece 48 
saatliğine olup fırın, eczane gibi iş-
letmeler bu yasak sırasında faaliyet-
lerine devam edecek.”

• İstanbul, Arnavutköy’de bulunan 
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128 yıllık tarihi binanın 45 gün içe-
risinde salgın hastanesi olarak kul-
lanıma açılması bekleniyor. Hadım-
köy’de Sultan 2. Abdülhamit Han’ın 
yaptırdığı tarihi hastane, pandemi 
hastanesi olarak kullanılacak.

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

11 Nisan

• İçişleri Bakanlığınca hafta sonu 31 
ilde uygulanacak sokağa çıkmağa 
yasağına ilişkin genelge valiliklere 
gönderildi. 30 büyükşehir ile Zongul-
dak’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 Sos-
yal Destek Grupları, ekmek ihtiyacı 
olan vatandaşların evlerine dağıtım 
yaptı.

• İçişleri Bakanlığı, 31 ilde vatandaş-
ların 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, so-
kağa çıkma yasağı kapsamı dışında 
kalan vatandaşlar için İstanbul’da 
Marmaray ve Ankara’da Başkent-
ray’ın yarım saat aralıklarla sefer 
yapacağını açıkladı.

• Adalet Bakanlığı, koronavirüs ted-
birleri kapsamında 4 Mayıs-10 Tem-
muz arasında yapılması planlanan 

hakim ve savcı adaylığı mülakatları-
nı erteledi. 

• Milli Savunma Bakanlığı, 6 am-
bulans ve 2 oksijen kompresörünü 
Arnavutluk Savunma Bakanlığına 
teslim etti.

• Kovid-19 salgını nedeniyle yapıla-
mayan eğitimlerin telafisine ilişkin 
düzenlemeyi de içeren Yükseköğ-
retim Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi, TBMM Mili Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor Komisyonunda 
kabul edildi.

• İstanbul Valiliği İl Umumi Hıfzıs-
sıhha Meclisi toplu taşıma araçların-
da sosyal mesafenin korunmasına 
yönelik ve 13 Nisan 2020 sabah 
05.00’dan itibaren uygulanacak bir 
diz yeni tedbir ve karar aldı.

12 Nisan

• Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 
ilin sağlık müdürüyle yaptığı görüş-
mede, mevcut ve ortaya çıkabilecek 
ihtiyaçları ele aldıklarını bildirdi.

•  Milli Savunma Bakanlığı, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
talimatıyla Kovid-19 virüsüyle müca-
delede 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 kapsa-
mında 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 Ku-
rulu’nca, bugünden itibaren toplu 
taşıma araçları ile içerisinde birden 
fazla kişi bulunan özel araçlarda 
maske kullanılmasının zorunlu tu-
tulmasına, maske kullanmayanların 
toplu taşıma araçlarına alınmaması-
na ve maskesiz olduğu tespit edilen 
sürücü ve yolculara ayrı ayrı ceza 

uygulanmasına karar verildi.

13 Nisan

• 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 kapsa-
mında kent genelinde 65 yaş ve üstü 
ile 20 yaş altındakilerin dışarı çıkma 
kısıtları devam ediyor.

• Ticaret Bakanlığından yapılan 
açıklamada, son zamanlarda özellik-
le sosyal medya hesapları üzerinden 
e-Devlet ya da resmi kurumların lo-
golarını 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 iliş-
kin 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

• Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ba-
kanlık Bilkent Yerleşkesi’nde video 
konferans yöntemiyle gerçekleşen 
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı-
nın ardından açıklamalarda bulun-
du. Bakan Koca; 

- “İstanbul’da 1200 filyasyon ekibi 
görev almakta. Türkiye genelinde bu 
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ekiplerin sayısı 4 bin 600. Koro-
navirüsle 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 tarama-
ya çalıştık.”

• Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar; 
“Nisan ayında askere alınacak 53 
bin yükümlü gencimizin silah altına 
alınmasının ertelenmesinin, birlikle-
re yeni er gelmeyeceği için de Kasım 
2019 celp döneminde silah altına 
alınanların hizmet süresinin bir ay 
uzatılmasının ve bir ay sonra konu-
nun 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 öğ-
rencilere, evde geçirdikleri zaman 
diliminde uzaktan eğitim aracılığıyla 
uluslararası sertifikalarına sahip 
olma imkanı sunulması için gerekli 
altyapı çalışmalarının tamamlandığı-
nı açıkladı.

• AK Parti milletvekillerinin imzasını 
taşıyan Yeni Koronavirüs (Covid-19) 
Salgınının Ekonomik ve Sosyal Haya-
ta Etkilerinin Azaltılması Hakkında 
Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişik-
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 
TBMM Başkanlığına sunuldu.

• AK Parti ve MHP gruplarının ortak 
hazırladığı AK Parti ve MHP grupla-
rının ortak hazırladığı infaz düzen-
lemesini içeren Ceza ve Güvenlik 
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun 
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl-
masına 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

• Ulaştırma ve Altyapı Bakan Adil Ka-
raismailoğlu, “28 Mart’tan itibaren 
demir yollarımızda yolcu taşıması 
kısıtlanınca tüm imkanları yük taşı-
macılığı için seferber ettik. Mümkün 
hatlardaki demir yollarımızı insan 
teması olmadan yük taşıması için 
kullanıyoruz.” 

• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Fatih Dönmez, Kovid-19 salgınıy-
la mücadele kapsamında Ar-Ge 
çalışmaları yürütülen bor katkılı el 
dezenfektanının laboratuvar süreçle-
rinin tamamlandığını ve seri üretime 
hazır olduğunu belirterek, “İnşallah 
yarından itibaren de BOREL’i farklı 
satış noktalarında vatandaşlarımız-
la 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 süre-
cinde yurt dışında bulunan 25 bin 
vatandaşı Türkiye’ye getirdikleri-
ni, halen yurt dışında bulunan ve 
dönmek için başvuran Türkleri de 
karantina koşullarını hazırlayarak en 
kısa sürede getireceklerini bildirdi.

16 Nisan

• Cumhurbaşkanlığı İletişim Baş-
kanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması 
süresince medya faaliyetleri ve 
gazete dağıtımına ilişkin kararları 
yayımladı.

• İçişleri Bakanlığından yapılan 
açıklamada, “Sosyal medyada son 31 
günde, asılsız ve provokatif korona-
virüs 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, ço-
cukların 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.’ yoru-
mu doğru değil.”

• MEB, koronavirüs önlemleri kapsa-
mında yürüttüğü Ar-Ge sonucu ilk 
solunum cihazını Hatay Şehit Serkan 
Talan Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesinde üretti.

• İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliği-
ne, 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 kapsa-
mında anonslarla sürekli uyarılması 
talimatı verdi.

17 Nisan

• 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 tamamla-
nacak.
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• Milli Eğitim Bakanlığınca, yeni tip 
koronavirüs önlemleri kapsamında 
yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonu-
cu İstanbul Kartal Şehit Öğretmen 
Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesinde ambulans ve sah-
ra 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 hare-
ketsiz kalma” projesine katılmaya 
davet etti.

• İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni 
tip koronavirüs (Kovid19) salgınıy-
la mücadele kapsamında, bu gece 
saat 23.59 itibarıyla deniz yolu ile 
İstanbul’a giriş ve çıkışların, il sınır-
ları içerisinde özel teknelerle seyir 
yapmanın yasaklandığını bildirdi.

• Türk Hava Yolları (THY), yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) salgını 
önlemleri çerçevesinde uçuşların 
iptal edilmesi nedeniyle Türki-
ye’ye dönemeyen vatandaşlar için 
ABD’nin 3 kentinden özel seferler 
düzenleyecek. 

18 Nisan

• Sağlık Bakanı Fahrettin Koca;

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 
Avrupa’nın en büyük yoğun bakım 
kapasitesine sahip hastanelerinden 
İstanbul Başakşehir Şehir Hasta-
nesi’nin ilk etabının 20 Nisan’da 
açılacağını bildirdi.

• Sağlık Bakanlığınca, yeni tip ko-
ronavirüsle mücadele 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 çalış-
malara ilişkin, “Yeni bir projeyi haya-
ta geçirmeye başladık. Sertifikasyon, 
yani koronavirüs olmayan alanları 

sertifika eden bir sistem. Bu çerçe-
vede, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
koordinasyonunda, Sağlık, Ulaştır-
ma, Tarım ve Orman Bakanlıkları 
yetkilileri ile konuyla ilişkili bütün 
STK’lerin bulunduğu bir komisyon 
oluşturduk.”

• Milli Eğitim Bakanlığınca, 13 Ni-
san’da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 
ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı 
(YKS) hazırlığındaki 8. ve 12. sınıf öğ-
rencilerinin 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 Özbe-
kistan’a götürecek olan 82 kontey-
nerden oluşan 940 metrelik trenin, 
Kars’tan Gürcistan’a doğru hareket 
ettiğini bildirdi.

• Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu;

- Yurt dışında Kovid-19 nedeniyle 
hayatını kaybeden Türk vatandaşla-
rının sayısı 342’ye yükseldi.

- 72 ülkeden 105 sefer daha plan-
landı. Ramazan başlamadan önce 
vatandaşlarımızı ülkemize getirmeyi 
hedefliyoruz.

- (Kovid-19 salgını nedeniyle) Bizim 
çağrımız üzerine önümüzdeki hafta 
İslam İşbirliği Teşkilatı İcra Komitesi 
video konferans usulüyle toplana-
cak.

• 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

• 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 kı-
sıtlamasına vatandaşlarımız yüksek 
oranda uyum göstermiştir. Sokağa 
çıkma kısıtlaması kuralını ihlal eden 
20 bin 398 kişiye adli ve idari işlem 
gerçekleştirilmiştir.”

• Yaklaşık 1 milyon metrekare ka-
palı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak 
kapasitesine sahip Başakşehir Şehir 
Hastanesi’nin ilk etabı yarın açılıyor.

• Milli Savunma Bakanlığı, koronavi-
rüsle 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 belir-
terek, “Kriz durumlarında oyunun 
iyileştirici bir rolü vardır. Çocukların 
kaygı ve korkuları ile baş edebilmele-
rine, normale dönüldüğünü hisset-
melerine, 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 Müdür-
lüğüne ait öğrenci yurduna yerleşti-
rildi.

• Malta’da geçici süre için bulunan ve 
yeni tip koronavirüs salgını nedeniy-
le Türkiye’ye dönmek isteyen 104 
Türk vatandaşı, Türk Hava Yollarına 
ait özel seferle yurda doğru yola 
çıktı.

20 Nisan

• Başakşehir İkitelli Şehir Hasta-
nesi’nin ilk etabı hizmete açıldı. 
Başakşehir Şehir Hastanesi Hizmete 
Alım ve Yerli Solunum Cihazı Teslim 
Töreni, Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fah-
rettin Koca ve Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank’ın katıldığı 
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video konferans yöntemiyle gerçek-
leştirildi.

• Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; “(Ba-
şakşehir Şehir Hastanesi) Tamamı 
hizmete girdiğinde Avrupa’nın tek 
kampüste en fazla yoğun bakım ka-
pasitesine 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 bü-
yük bir özveriyle sadece 14 gün gibi 
kısa bir sürede seri üretim bandın-
dan ilk yerli ve milli yoğun bakım so-
lunum 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 koro-
navirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin 
alınan tedbirler ve gelecek dönemde 
yapılacak çalışmaları değerlendir-
mek üzere 81 ilin Gençlik ve Spor İl 
Müdürü ile video konferans üzerin-
den görüşme gerçekleştirdi.

• İngiltere’de bulunan 337 Türk 
vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Ko-
vid-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

• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme 
Kurulu (MYK) toplantısında yaptığı 
konuşmada, “Geldiğimiz noktada 
salgını yatay seyre geçirmeye başla-
dığımızı görüyoruz. Ramazan ayı bo-
yunca 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 koordi-
nasyonu 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 ne-
deniyle Türkiye’ye dönmek isteyen 
yaklaşık 340 Türk vatandaşı, Brük-
sel’den THY’ye ait özel seferle yurda 
getiriliyor.

• Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 
Türkiye’nin yurt dışındaki çok sayı-
da büyükelçi ve daimi temsilcisiyle 
yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) 
etkilerine ilişkin video konferans 
görüşmesi yaptı.

• İçişleri Bakanlığınca, 81 il valiliği-
ne, 23, 24, 25 ve 26 Nisan’da 31 ilde 
uygulanacak sokağa çıkma kısıtla-
masıyla ilgili genelge gönderildi. 
Genelgeye göre;

- Ramazan’ın başlayacak olması 
nedeniyle 21 ve 22 Nisan günleri 
market ve bakkalların çalışma saatle-
ri 08.00-23.00 olarak belirlendi. 

- 23 ve 24 Nisan’da market ve bak-
kallar 09.00-14.00 arasında faaliyet 
gösterecek, vatandaşlar ikametlerine 
yakın market ve bakkallara gidip 
gelebilecek. Sokağa çıkma yasağı sü-
resince 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 bakkal-
lar aracılığıyla yapılacak. Hafta sonu 
gazeteler, gazete şirketlerinin araçla-
rı, tespit edilecek içme suyu bayileri 
ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracı-
lığıyla 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 aldı-
ğı “İçimdeki Okul Sesleri” adlı kitap, 
Eğitim Bilişim Ağı dijital kütüphane-
sinden öğrencilerin erişimine açıldı.

• Ankara Valiliği koordinesinde ha-
zırlanan 80 bin gıda kolisi, il merkezi 
ve 25 ilçedeki ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırılmak üzere yola çıktı.

• Türk Kızılay tarafından, yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gö-
rüp iyileştikten sonra immün plazma 
bağışı yapanlara madalya verildi.

22 Nisan

• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın talimatıyla Türk vatan-
daşlarının 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 operasyo-
nu 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 genel-
ge 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 fırın-
lardaki 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 plan-
lanacak, arife ve bayramda mezarlık 
ziyaretlerinde ateş ölçümü yapıla-
cak.

- Davulcuların tek tek vatandaşlar-
dan bahşiş toplamasına izin verilme-
yecek, hizmetlerinin karşılığı yerel 
yönetimlerce karşılanabilecek.

- Fahiş fiyat uygulayan işletmelere 
yönelik denetimler artırılacak, ge-
rekli idari işlemler ivedilikle yapıla-
cak.

• Dışişleri Bakan Yardımcısı ve 
Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi 
Kaymakcı, yeni tip koronavirüs 
salgınına ilişkin tedbirler kapsamın-
da, şimdiye kadar 76 ülkeden 32 bin 
civarında Türk vatandaşının ülkeye 
getirildiğini bildirdi.

23 Nisan

• Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay’ın koordinasyonunda, Dışiş-
leri, 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 va-
tandaşı, 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 Rama-
zan ayı öncesi 31 il başta olmak üzere 
ülke genelinde, 52 bin 220 perso-
nelin katılımı ile “Türkiye Güven 
Huzur Uygulaması” gerçekleştirildi. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 
“Sokağa çıkma kısıtlaması öncesin-
deki denetimlerde, sosyal mesafe 
kuralını ihlal eden 3205 kişi hakkın-
da 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 eğitimle-
rine 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 edinme-
lerine 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 gösterdi-
ğinde çocuklarıyla birlikte balkon ve 
pencerelerden İstiklal Marşı’nı hep 
bir ağızdan coşkuyla seslendirdi.

• İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri-
ne ait askeri kargo uçağı, Kovid-19 
mücadele kapsamında tıbbi sağlık 
ekipmanları almak üzere İstanbul’a 
geldi.

24 Nisan

• Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) 
karşı alınan önlemler kapsamında 

yurtdışında kalan Türk vatandaşla-
rın 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 geti-
rilen Türk vatandaşları, gözlem al-
tında tutulacakları Niğde’deki yurda 
yerleştirildi.

- Hollanda’da bulunan 312 Türk va-
tandaşı, Türkiye’ye getirildi.

- Irak’tan 135 Türk vatandaşı, Türki-
ye’ye ulaştırıldı.

• Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 
ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli, yeni tip koronavirüse 
(Kovid-19) yönelik alınan tedbirler ve 
normalleşme sürecinin koordinas-
yonunu değerlendirdi. Görüşmede, 
salgına yönelik alınan tedbirler ve 
normalleşme süreci masaya yatırıldı.

• İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il va-
liliğine gönderilen ramazan tedbir-
leri genelgesi kapsamında fırıncılar, 
iftara 2 saat kala pide yapımına son 
verdi.

25 Nisan

• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın talimatı, Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay’ın koordinas-
yonu ve Dışişleri Bakanlığının çalış-
masıyla başlatılan tahliye operasyo-
nu kapsamında;

- ABD’deki 346 Türk vatandaşını 
taşıyan THY uçağı Gaziantep Havali-
manı’na indi.

- ABD’de kalan 282 Türk vatandaşı-
nın bulunduğu uçak Ankara’ya geldi.

- ABD’den getirilen 225 Türk vatan-
daşı, 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. Türki-
ye bu zorlu zamanda insani sorum-
lulukla birçok ülkeye ve müttefikine 
destek oluyor.”

• İçişleri Bakanı Soylu, Kovid-19 
tedbirlerine uyan fırıncılara, “Sal-
gınla 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 dışın-
dan gelenlerin 14 günlük karantina 
süreçlerini geçirdikleri 76 ildeki yurt-
larda 23 bin 801 vatandaşın bulun-
duğunu, 32 bin 668 vatandaşın ise 
evlerine uğurlandığını açıkladı.

26 Nisan

• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın talimatı, Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay’ın koordi-
nasyonu ve Dışişleri Bakanlığının 
çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 
bin vatandaşın Ramazan ayını ve 
bayramını evlerinde geçirebilmesi 
amacıyla başlatılan tahliye kapsa-
mında;

- Etiyopya’daki 289 Türk vatandaşını 
taşıyan THY uçağı Kayseri Havalima-
nı’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 korona-
virüs testi pozitif çıkmasına rağmen 
tedavi edilmeyen Emrullah Gülüş-
ken 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 uy-
gulandı.” ifadelerine yer verildi.

• TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Toplulukları Alt Komisyonu Başka-
nı 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

• Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) sempto-
mu taşımayan Türk şoförlerin, İran 
ve Irak sınır kapılarından giriş-çıkış-
lar hariç, Türkiye’ye girişlerinde her 
türlü sağlık tedbirlerinin alınması 
koşuluyla 14 günlük karantina süre-
sini 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 yakalandı-
ğını 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 koro-
navirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri 
kapsamında Ukrayna’dan getirilerek 
Tokat’ta karantinada tutulan vatan-
daşlara mektup ve kitap gönderdi.

• 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 
uygulanan 4 günlük sokağa çıkma 
yasağı saat 00.00 itibariyle sona erdi.

28 Nisan

• Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 
Rusya’da tıp öğrencisi olan akciğer 
hastası Haluk Hasan Seyithanoğ-
lu’nun ambulans uçakla Türkiye’ye 
getirildiğini bildirdi. 

• Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yıl 
453 hastanın hava, 211 hastanın uçak 
ambulansla taşındığını bildirdi.

• Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 
yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) 
mücadelede kapsamında duruşma-
ların ertelenmesine yönelik süre-
nin 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 kı-
sıtlamasına 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 münasebetiy-
le 30 Nisan Perşembe günü mar-
ket, bakkal ve manavların çalışma 
saatleri 08.00-23.00 olarak belir-
lendi. Vatandaşlar, 1 Mayıs’ta araç 
kullanmamak şartıyla ikametlerine 
en yakın market, bakkal ve manava 
gidebilecek.

• Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbir-
liği 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

• Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 
Bakanlık Bilkent Yerleşkesi’nde 
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantı-
sının ardından basın açıklamasında 
bulundu;

- Görev yapan filyasyon ekibi sayı-
mız 5849’dur. Bu ekipler hastaların 
temas zincirinde yer alan 468 bin 
390 kişi tespit etmiştir. Biz tedavi-
yi, belirti gösteren hemen herkese 
mümkün olan en erken aşamada 
uyguluyoruz.

- Yoğun bakımdaki hastalarda vefat 
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oranımız yüzde 58’den 10’a, entübe 
hastalardaki vefat oranımız yüzde 
74’ten yüzde 14’e geriledi.

- Dünyada devlet tarafından ücreti 
karşılanarak, vatandaştan para alma-
dan hava ambulansı hizmeti veren 
tek ülkeyiz.

• Rusya’nın başkenti Moskova’daki 
333 Türk vatandaşı, yeni tip koro-
navirüs (Kovid-19) önlemleri kapsa-
mında Türkiye’ye getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) ile mücade-
le kapsamında kullanılacak sağlık 
malzemelerini taşıyan Türk Silahlı 
Kuvvetleri’ne (TSK) ait uçağın, Gü-
ney Afrika’ya gitmek üzere havalan-
dığını bildirdi.

• Sağlık Bakanlığınca, maske 
takma kurallarına tam uyularak çalı-
şılan sağlık kurumunda, bir çalışanın 
Kovid-19 testinin pozitif çıkması ha-
linde etrafındakilerin “düşük riskli”, 
bu kurallara uyulmadan 1 metreden 
daha yakın mesafede 15 dakikadan 
uzun süreli temas halinde bulunul-
masının 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 kabi-
ne toplantısında ortaya çıkan görüş-
ler çerçevesinde, uzaktan eğitimin 
31 Mayıs’a kadar devam etmesinin 
kararlaştırıldığını bildirdi.

• TBMM yerleşkesine, yeni tip koro-
navirüs (Kovid-19) önlemleri kapsa-
mında getirilen ziyaretçi yasağının, 
31 Mayıs tarihine kadar uzatıldığı 
bildirildi.

30 Nisan

• Türkiye’nin yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgınından en çok etkile-
nen ülkelerden ABD’ye tıbbi yar-
dımlarını taşıyan ikinci askeri kargo 

uçağı Ankara’dan havalandı.

• Türk Konseyi ulaştırma bakanları, 
yeni tip koronavirüsle mücadelede 
ulaştırma operasyonlarının kesinti-
siz şekilde sürdürebilmesine yönelik 
kararlar aldı.

• Sağlık Bakanlığınca, araştırmalarda 
ihtiyaç duyulacak veriye ulaşımın 
kolaylaştırılması, “network” kurul-
masına destek verilmesi, çalışmaları 
karşılaştırılabilir kılacak kavram 
birliğinin tesisi ve bunların Türkiye 
Sağlık Enstitüleri Başkanlığı yayın 
destek programına alınması amacıy-
la “Kovid-19 Bilimsel Araştırma De-
ğerlendirme Komisyonu” kuruldu.

• Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu, yurt dışın-
dan gelenlerin 14 günlük karantina 
süreçlerini geçirdikleri 76 ildeki yurt-
larda 29 bin 284 vatandaşın bulun-
duğunu, 34 bin 452 vatandaşın ise 
evlerine uğurlandığını açıkladı.

• 1, 2 ve 3 Mayıs’ta uygulanacak 
sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı 
başladı.

2 Mayıs

• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, vatan-
daşlara Kısa Çalışma Ödeneği gibi 
başvurularında, İŞKUR resmi hesap-
ları 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 tama-
men elektronik ortamda gerçekleşti-
rileceğini bildirdi.

• Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz 
Selim Kıran, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) sürecinde Türkiye’ye 126 
ülkeden yardım isteği geldiğini belir-
terek, “Bu bile diğer ülkelerin gözün-
de Türkiye’yi nasıl konumlandırdığı-
nı 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 tamamla-
dığını bildirdi.

• Suudi Arabistan’dan getirilen 336 
Türk vatandaşı, Kovid-19 tedbirleri 
kapsamında Nevşehir ve Balıkesir’de 
yurtlara yerleştirildi.
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Türkiye’nin  
Koronavirüs ile Mücadelesi

Destekler
2 Nisan

• Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, koronavirüse karşı aşı çalış-
malarıyla ilgili gerçekleştirilen sanal 
konferansta 14 farklı aşı-ilaç geliştir-
me projesinin olduğunu belirterek, 
40 kurumdan yüzlerce araştırmacı-
nın konuyla ilgili çalıştığını belirtti.

• 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.

3 Nisan

• Elektrik ve doğalgazda “kıyasen 
fatura düzenlemesi” hayata geçiril-
di. Uygulama, karantinaya alınan, 
idari kararlarla sayaç okumalarının 
durdurulduğu yerleşim yerleri ve 
sayaç okuma yapan çalışanların 
sosyal mesafelerini koruyamayacağı 
durumlarda geçerli olacak ve 3 ay sü-
reyle uygulanacak ve son 2 yılın aynı 
ortalamaları baz alınarak yapılacak.

• 5-6-7 Nisan’daki işsizlik ödeneği 
ödemelerinin, evden yapılacağı 
duyuruldu.

4 Nisan

• Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 
milli imkan ve kabiliyetleri kulla-
narak çeşitli tipte maske, tulum ve 
hijyenik malzeme üretimine başla-
dıklarını belirterek, “Şu an itibarıyla 

Dikimevi Müdürlüklerince haftada 
toplam 1 milyon maske, 5 bin tulum, 
İlaç Fabrikası Müdürlüğünce de 
haftada 5 bin litre alkol bazlı dezen-
fektan 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, vatan-
daşlara PTT çalışanları tarafından 
6 Nisan’dan itibaren konutlarında 
teslim edilecek.

5 Nisan

• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın talimatıyla, Sağlık Bakanlığı 
ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 
koordinesinde online ortamda mas-
ke.ePttAVM.com üzerinden vatan-
daşlarımıza ücretsiz olarak maske 
teminine başlandı.

• Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu, Kovid-19 
tedbirleri kapsamında yurt dışın-
dan ülkeye dönmeleri sağlanan ve 
Manisa’daki öğrenci yurtlarında 
karantinaya alınan 618 kişiye karanfil 
ve kitap gönderdi.

• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı 4’ü kanse ve epilepsi, 30’u 
Parkinson olmak üzere 93 ilacın 
daha geri ödeme listesine alındığını 
açıkladı.

6 Nisan

• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, video konferans yönte-
miyle düzenlenen Cumhurbaşkan-
lığı Kabine toplantısının ardından, 
koronavirüs salgınıyla ilgili alınan 
kararları açıkladı.

- Kesinlikle para ile maske satışı ya-
saktır. Marketlerde verilen maskeler 
de ücretsizdir. Salgın bitene kadar 
vatandaşlarımızın tamamına yetecek 
maske stokumuz ve üretim plan-
lamamız 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 va-
tandaşımız mücbir sebep hali kapsa-
mına 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 öde-
melerinden yapılan kesintileri 3 ay 
süreyle kaldırarak bu kurumlarımıza 
3 milyar liralık kaynak sağladık.

- Vergi, sigorta ve kredi geri ödeme-
lerinde sağladığımız kolaylıklara bir 
yenisini daha ekliyoruz. KOSGEB geri 
ödeme desteklerinden faydalanan 
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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 görüşülme-
ye başlanacaktır.

- İstanbul’da 45 gün içinde 1000 odalı 
2 tane yeni salgın hastanesi kurula-
cak.

- Çalışanların ücretlerinin asgari ücre-
tini 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.

• Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pak-
demirli: “Yazlık ekim yapılabilecek 
alanlarda ekilişlerin kesintiye uğra-
maması ve tüm ekilebilir arazilerin 
üretime katılması için, proje kapsa-
mında belirlenen 21 ilde üreticileri-
mize 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 Eczacıla-
rı Birliği arasında ilaç teminine ilişkin 
ek protokol imzalandığını açıkladı, 
“Vatandaşımızın sağlık hizmetinden 
kesintisiz yararlanması ve ilaç temini-
nin aksamaması için mevcut protoko-
lümüzün süresini uzattık” dedi. 

7 Nisan

• 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 ertelendi-
ğini bildirdi.

• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı, yaklaşık 12 milyon emek-
linin 1000 liralık Ramazan Bayramı 
ikramiyelerinin bugünden itibaren 
ödenmeye başlandığını duyurdu.

• KOSGEB’in kredi destek programın-
dan faydalanan ve bankalara ödeme-
leri devam eden 136 bin KOBİ’nin, 
nisan, mayıs ve haziran aylarındaki 
kredi taksitleri 3 ay ertelendi.

• Bankacılık Düzenleme ve Denetle-
me Kurumu, Ekonomik İstikrar Kal-
kanı kapsamında sağlanan kredilerin 
ihtiyaca uygun ve verimli şekilde 
tahsisini sağlamak için bankalara ko-
nuyla ilgili bir yazı göndererek uyarı 
ve tavsiyelerde bulundu.

8 Nisan

• 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.”

• Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) 
Başkanı Fatma Şahin, Kovid-19 sal-
gını nedeniyle İller Bankası üzerin-
den borçlu belediyelerden yapılan 
kesintilerin gerçekleştirilmeyeceğini 
bildirdi.

• Türkiye’nin Kuzey Makedonya, 
Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek 
ve Kosova’ya tıbbi yardımları askeri 
kargo uçağı ile ulaştırıldı.

9 Nisan

• Resmi Gazete’de yayımlanan Cum-
hurbaşkanı kararına göre, İçişleri 
Bakanlığı tarafından dost ve müttefik 
devletlere yapılacak yardım limiti 20 
milyon lira olarak belirlendi.

• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şu ana 
kadar Kısa Çalışma Ödeneği’ne baş-
vuruların yüzde 77’sinin 10 kişiden 
az çalışanı olan firmalar tarafından 
yapıldığını bildirdi.

• Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 
ihracatta yerinde gümrükleme uy-
gulamasından sonra Yetkilendirilmiş 
Yükümlü Statüsüne sahip üretici 
ihracatçılar için ithalatta yerinde 
gümrükleme uygulamasını da hayata 
geçirdiklerini bildirdi.

10 Nisan

• Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pak-
demirli, hayvancılık yapan işletme-
lere sürü yöneticisi istihdamı desteği 
kapsamında bugün 53 milyon lira 
ödeme yapılacağını bildirdi.

11 Nisan

• 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.

• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şartlı 
doğum yardımının 100 liraya, eşi 
vefat etmiş kadınlara yönelik yardım 
programı kapsamında ödenen mikta-
rın da 325 liraya çıkarıldığını bildirdi.

12 Nisan

• Hazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak, yeni tip koronavirüsle mü-
cadele tedbirleri kapsamında uygula-
nan kısa çalışma ödeneğine bugüne 
kadar 200 binden fazla firmanın, 2 
milyondan fazla çalışan kapsamında 
başvuruda bulunduğunu ve bun-
lardan 700 bininin onaylandığını 
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belirterek, “Bu ödenekten yararlana-
mayan veya ücretsiz izne çıkarılan 
vatandaşlarımıza 3 ay, aylık 1170 lira 
maaş desteği sağlanacak.” dedi.

13 Nisan

• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 
Toplantısı’nın ardından açıklamalar-
da 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 ara-
zilerinden 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.

14 Nisan

• 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 gönderdikleri-
ni bildirdi.

• Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank; “Bosch, 500 milyon liralık 
ilave yatırımla yeni nesil yüksek 
basınç pompalarını da ülkemizde 
üretmeye başlayacak.”

15 Nisan

• Hazine ve Maliye Bakanı Berat Al-
bayrak, nakdi yardımların başladığı-
nı, 2,1 milyon aileye 1000 liralık nakdi 
yardımları ulaştırdıklarını, çok yakın 
zamanda 4,4 milyon ailenin tamamı-
na ulaşacağını bildirdi. Vatandaşların 
temel ihtiyaçları için devreye aldık-
ları 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.

• 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 ekono-
mik önlemler içeren kanun teklifi, 
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 
kabul edildi.

16 Nisan

• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk;

- Kurumsal bakım ihtiyacı olan yaşlı 
ve engellilerin gelir durumuna ve en-
gel oranına bakılmaksızın, özel huzur 
evlerinde ve engelli bakım merkez-
lerindeki ücretlerini bakanlık olarak 
karşılayacaklarını duyurdu.

- Ücretsiz izne ayrılan ve Kısa Çalışma 
Ödeneğinden yararlanamayanlar 
ile 15 Mart’tan sonra iş sözleşmesi 
feshedilen işçilere ücretsiz izinde bu-
lundukları veya işsiz kaldıkları süre 
kadar aylık 1177 lira destek sağlaya-
caklarını duyurdu.

- Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) 
karşı ekonomik önlemler içeren 
düzenlemeyle ilgili “Nakdi ücret 

desteğinden yararlanan çalışanla-
rımız, Genel Sağlık Sigortalı (GSS) 
sayılacak ve sigorta primleri İşsizlik 
Fonu’ndan karşılanacak. Böylece, 
kendileri ve bakmakla yükümlü 
oldukları aile bireyleri sağlık hizmet-
lerinden faydalanacak.

- Belirlediğimiz kriterler ışığında 2,1 
milyon haneye 1000 liralık desteğimi-
zi ilettik. Haftaya sosyal yardımlaşma 
dayanışma vakıflarımız aracılığıyla 
belirlediğimiz 2,3 milyon haneye yar-
dımları ulaştırabileceğiz. Bu süreçte 
toplamda 4,5 milyon haneye ulaşmış 
olacağız.

17 Nisan

• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ko-
vid-19’dan etkilenen vatandaşların 
ihtiyaçları için kullanılmak üzere 
sosyal yardımlaşma ve dayanışma 
vakıflarına ek kaynak gönderecekleri-
ni açıkladı.

• 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. Hede-
fimiz haftada 500 mekanik solunum 
cihazı üretmek.”

• Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: 
“Vatandaşlarımızı fahiş fiyat artışla-
rına karşı korumaya yeni dönemde 
oluşturduğumuz Haksız Fiyat Değer-
lendirme Kurulu ile devam edece-
ğiz. Kurul, fahiş fiyat ve stokçuluğa 
yönelik inceleme yapacak, 500 bin 
liraya varan idari para cezası uygula-
yabilecek.”

• 30 Nisan’a kadar verilmesi gereken 
kurumlar vergisi beyannamelerinin 
verilme ve ödeme süreleri 1 Haziran 
gün sonuna kadar uzatıldı.

• Türkiye Cumhuriyet Merkez Ban-
kası (TCMB), koronavirüsün ekono-
mik ve finansal etkilerine karşı ilave 
tedbirler açıkladı;
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- “Açık Piyasa İşlemleri portföyü no-
minal büyüklüğünün TCMB analitik 
bilanço aktif toplamına oranı azami 
yüzde 5’ten yüzde 10’a yükseltildi.”

- “Piyasa Yapıcı bankalara tanınan 
TCMB’ye DİBS satım imkanında deği-
şikliğe gidildi.”

- “Söz konusu alımların da APİ 
portföyü için belirlenen azami yüzde 
10’luk toplam limit dahilinde gerçek-
leştirilmesine karar verildi.”

18 Nisan

• Hazine ve Maliye Bakanı Berat Al-
bayrak, esnafa tahsis edilen finans-
manın Paraf Ticari Kart ile 10 milyar 
836 milyon liraya, sanayiciye sağla-
nan desteğin de 59 milyar 62 milyon 
liraya ulaştığını belirtti.

• Milli Eğitim Bakanlığının, yeni tip 
koronavirüsle mücadele kapsamında 
sağlık çalışanlarının tek kullanımlık 
cerrahi önlük ve maske ihtiyacının 
karşılanması için pilot il seçtiği Mer-
sin’de seri üretime başlandı.

19 Nisan

• Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet 
Nuri Ersoy, 6 ay ödemesiz, 36 ay va-
deli, 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, Ekono-
mik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamın-
da 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 
1000’er lira nakdi destek ödemeleri-
nin bugün başladığını bildirdi.

20 Nisan

• Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
başkanlığında toplandı. Cumhurbaş-
kanı Erdoğan;

- “Hafta sonu sokağa çıkma kısıt-
laması 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 sınırlandır-
ması yapmayı özellikle planlıyoruz.”

- “Bu zorlu süreçte gösterdikleri 
çabalara yakinen şahit olduğumuz 
üniversite hastanelerimize hizmet 
kalitelerini yükseltebilmeleri için 
çeşitli unvanlarda 8 bin 635 sözleş-
meli personel ve 5 bin 865 sürekli işçi 
kadrosu ihdas ediyoruz.”

- “3 yılda 1 milyon yazılımcı yetiştir-
meyi hedefleyen bir program başla-
tıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı-
mızın hazırladığı proje kapsamında 
eğitimler, özellikle de BTK Akademi 
Eğitim Portalı üzerinden gerçekleş-
tirilecektir. Hala 13 başlıkta 47 bin 
dakikayı bulan 31 ayrı eğitim bu site-
de hizmet veriyor. Yıl sonuna kadar 
eğitim sayısı 100’e çıkacaktır.”

- “Erzincan, Erzurum, Kars, Kayse-
ri, Sivas, Bingöl, Muş başta olmak 
üzere çeşitli illerimizdeki 14 milyon 
metrekare Hazine arazisini de ilave 
olarak çiftçilerimizin kullanımına 
sunuyoruz.”

- “Sosyal yardımlaşma ve dayanış-
ma vakıflarımıza ramazan ayında 
ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 
500 milyon lirayı aşkın ilave kaynak 
sağladık.”

• 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” olan-
ların perşembe ve “8” olanların cuma 
günü başvuru yapabileceğini belirtti.

• Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 
yeni tip koronavirüs önlemleri 
kapsamında yürütülen Ar-Ge çalış-
maları sonucu, Tekirdağ Çerkezköy 
Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi’nde N95 maske maki-
nesi üretildi.

21 Nisan

• 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, 
emekliler, 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 kapsa-
mında yapılan aylık ödeme miktarı-
nın, yüzde 45,45 artışla 275 liradan 
400 liraya çıkarıldığını bildirdi.

• Hazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak, “1 Milyon Yazılımcı Proje-
si”ne katılmak isteyenlerin internet 
üzerinden başvuru yapacağını ve 
hemen eğitime başlanacağını belirte-
rek, “Genç arkadaşlarımızın aldığı her 
eğitim ve başarı dereceleri, hazır-
ladıkları öz geçmişlerine otomatik 
olarak işlenecek.”

• AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı 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 de-
zenfektan dağıttığını, ayrıca ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırılan gıda ve hijyen 
malzemesi koli sayısının 1 milyon 695 
bin 277 olduğunu da kaydetti.

22 Nisan

• Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum, hazırladıkları yeni Milli Em-
lak Tebliği ile 2/B ve tarım arazilerinin 
satış bedeli taksitleri ile Hazineye ait 
tarım arazilerini tarım ve hayvancılık 
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amaçlı kullanan çiftçilerin ecri misil 
ödemelerinin 3 ay süreyle ertelendiği-
ni bildirdi.

• Milli Eğitim Bakanlığının, yeni tip 
koronavirüsle mücadele kapsamında-
ki Ar-Ge çalışmaları sonucu, Arnavut-
köy İbrahim Özaydın Mesleki ve Tek-
nik 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 ekecek-
leri ürünün tohumunu, gübresini ve 
nakit avansını Türkşeker ödeyecek. 
Böylelikle çiftçimizin krediye muhtaç 
olmadan, herhangi bir borca, faize 
veya kefile ihtiyaç duymadan üretimi-
ni 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

• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Selçuk:

- “Nisan ayı işsizlik sigortası ödeme-
lerini hak sahiplerinin banka hesap-
larına yatırmıştık. Bu uygulamamızı 
Mayıs ayında da devam ettirme kararı 
aldık”

24 Nisan

• Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs 
Kovid-19 tedbirleri kapsamında inter-
net kullanımının arttığını belirterek, 
GSM operatörlerinin ramazanda inter-
net 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) Ge-
nel Müdürü Yasin Akdere, tamamen 
yerli ve milli olarak yaptıkları mekanik 
solunum cihazının seri üretimine 
gelecek ayın içinde geçeceklerini belir-
terek, “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 Vakıfla-
rına 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 serti-
fikalı tohum üretim desteklemeleri 
kapsamında yetiştiricilere toplam 1 
milyar 626 milyon lira ödeme yapıla-
cağını bildirdi.

25 Nisan

• Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi-
sinin KOBİ’lerin ticari faaliyetleri üze-
rindeki olumsuz etkilerini azaltmak, 
KOBİ’lerin bu dönemde ticari faaliyet-
lerinde e-ticaretin sağladığı imkanlar-
dan en etkin şekilde faydalanmalarını 
mümkün kılmak amacıyla “E-Ticaret 
olarak KOBİ’lerin Yanındayız” daya-
nışma 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 tiyat-
rolarının linklerinin Çocuk Hizmetleri 
Genel Müdürlüğünün web sayfasında 
yayımlandığını duyurdu.

• Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 
Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamın-
da atılan adımların toplam tutarının 
200 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

• Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Ku-
rum, dönüşüm projesi bitmediği için 
evini alamayanlara kira yardımını 36 
aydan 48 aya çıkardıklarını söyledi.

• Milli Eğitim Bakanlığının yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele-
de yerli üretimi artırmak için yürüttü-
ğü Ar-Ge çalışmaları sonucu üretilen 
“video laringoskop” cihazı tanıtıldı.

• Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, her 
bir çocuğun eğitimini önemsedikle-
rini, özel çocukların farklı ihtiyaçları 
bulunduğunu belirterek, onların 
ailelerine, öğretmenlere destek için 
hazırladıkları “Özelim Eğitimdeyim” 
mobil uygulamasında çok çeşitli içe-
rikler oluşturduklarını bildirdi.

26 Nisan

• Milli Eğitim Bakanlığının yeni tip 
koronavirüs salgınıyla mücadelede 
yerli üretimi artırmak için yürüttüğü 
Ar-Ge çalışmaları kapsamında, sağlık 
çalışanlarının koronavirüsten korun-
ması ve izolasyonunun sağlanması 
için tasarlanan “İzole Numune Alma 
Ünitesi”, Konya/ Mehmet Tuza Pak-
pen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
öğretmenleri tarafından üretildi.

• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; “Huzu-
revlerinde kalan büyüklerimizin ve 
personelimizin sağlığını korumak için 
kuruluşlarımızda alınması gereken ön-
lemler 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 sürdür-
düklerini belirterek, bu uygulamanın 
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devreye girdiği mart ayından bu yana 
gümrüklerden geçiş yapan ticari araç 
ve vagon sayılarının arttığını bildirdi.

27 Nisan

• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 
toplantısının ardından açıklamalarda 
bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan; 

- “Haftasonu da üç gün süreyle, 1 Ma-
yıs sebebiyle sokağa çıkma sınırlandır-
ması uygulayacağız.”

- “Ramazan Bayramı sonuna kadar 
hafta sonları sokağa çıkma kısıtlama-
ları sürecek.”

- “Çiftçilerimizin Mayıs ve Haziran 
aylarında Ziraat ve Tarım kooperatif-
lerine ödemesi gereken kredileri 6 ay 
öteliyoruz.”

- “Esnaflarımıza yaklaşık 8,4 milyar 
liralık finansman tahsisi yapıldı.”

- “Adliyelerdeki dava, icra, şikayet, 
itiraz, bildirim süreleriyle ilgili ertele-
menin 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 gönde-
riyoruz. Malzemeleri taşıyan Türk 
Silahlı Kuvvetlerimize ait askeri nak-
liye 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 koronavi-
rüsle (Kovid-19) mücadele kapsamın-
da Ugandalı ihtiyaç sahipleri için 1000 
gıda paketi teslim etti.

28 Nisan

• Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 

Kurum, 100 Bin Yeni Sosyal Konut 
Projesi’ne ilişkin, konutların temel-
lerinin haziran ayı sonunda atılmaya 
başlanacağını bildirdi.

• Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu, Orta Asya’dan Türki-
ye’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 baş-
latılan elektrik tüketim desteğinden 
bir yılda 1 milyon 515 bin 47 hanenin 
yararlandığını bildirdi. 

• Hazine ve Maliye Bakanı Berat Al-
bayrak, mayıs ve haziran aylarında va-
desi gelecek Hazine destekli kredi geri 
ödemelerinin faizsiz 6 ay ertelenme-
siyle 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 öde-
mesiz toplam 36 ay vadeli “İşe Devam 
Desteği - Küçük İşletme Can Suyu 
Kredisi”ni bugün itibarıyla devreye 
alıyor.

29 Nisan

• Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ‘‘Dijital 
Tarım Pazarı’’ uygulamasıyla daha 
planlı ve öngörülebilir bir üretim yapısı 
oluşacağını ve küçük üreticilerin paza-
ra 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 talebi-
ni 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 progra-
mı hayırlı olsun.”

• Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakde-
mirli, Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) ile 
tohumdan çatala kadar olan zincirin 
izlenebileceğini belirterek, “Çiftçimiz 
ürünlerine rahatlıkla pazar bulabile-
cek, tüketicimiz ve esnafımız aradığı 
kalite ve standartta ürünü tedarik 
edebilecek.”

• PTT, koronavirüs nedeniyle ATM’le-
rinden günlük ücretsiz para çekme li-
mitini 3 bin liradan 5 bin liraya çıkardı.

30 Nisan

• Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu, Karayolu Taşıma Yö-
netmeliği’nde yapılan düzenlemeyle, 
kara yoluyla yolcu terminal işletmeci-
leri için yüzde 50 indirimli tavan ücret 
tarifesi koyduklarını, firmalara da 
taşıyacakları yolcuları başka firmalara 
3 ay aktarabilme imkanı sağladıkla-
rını 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

• Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’dan, 
yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıy-
la ilgili 3 alanda yatırım vurgusu; “Ko-
vid-19 ile mücadele sürecinde dijital-
leşmenin önemi bir kez daha anlaşıldı. 
Gıda, sağlık ve dijitalleşme konusunda 
yapacağımız yatırımlar önümüzdeki 
dönemin öncelikleri olacak.”

2 Mayıs

• Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, Türkiye’de sağlık çalışanlarının 
maske ve koruyucu ekipman sorunu 
olmadığını belirtti; “Salgın döneminde 
yaklaşık 250 milyon maskeyi vatan-
daşlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza 
ücretsiz dağıttık.”
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Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı

AK Parti Çevre, 
Şehir ve Kültür 
Başkanlığı, Post-
Korona döneminde 
oluşturulacak 
politikalara 
katkı sunması 
amacıyla “Salgın 
Sonrası Türkiye 
ve Dünya Analizi” 
isimli bir çalışma 
hazırladı. Yayında 
Çevre, Şehir ve 
Kültürden Sorumlu 
Genel Başkan 
Yardımcısı ve 
Samsun Milletvekili 
Çiğdem Karaaslan 
ile 6 Başkan 
Yardımcısının birer 
görüş yazısı yer 
aldı.

“Yeni Beklentileri 
Karşılamak Kadar 
Vizyon Koymak da 
Görevimiz”

Analize ilişkin 
Çevre, Şehir ve 
Kültür Başkanı ve 
Samsun Milletvekili 
Çiğdem Karaaslan 
“Covid-19 salgını 
ile birlikte 
alışkanlıkların 
değiştiği yeni bir 
dönem başlıyor. 
Bu yeni dönemde 
hazırlanacak 
çalışmalara ve 

Çevre Şehir ve Kültür 
Başkanlığı’ndan  
Covid-19 Analizi
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oluşturulacak politikalara 
katkı sunmak amacıyla AK 
Parti Çevre, Şehir ve Kültür 
Başkanlığı olarak çalışma 
alanımıza giren konularda, 
Başkan Yardımcılarımızın 
her birinin kendi uzmanlık 
alanlarında ortaya 
koydukları çalışmaları 
bir araya getirdiğimiz bir 
yayın hazırladık. ‘Salgın 
Sonrası Türkiye ve Dünya 
Analizi’nde yeni dönemde 
hem ülkemizin hem de 
dünyanın en önemli gündem 
maddeleri arasında yerini 
alacak düşük karbonlu 
ekonomiler, sürdürülebilir 
politikalar, çevreci 
yatırımlar, doğa ile dost bir 
gelecek, sağlıklı nesiller 
için sağlıklı şehirler gibi 
bir süredir üzerinde yoğun 
olarak çalıştığımız konuları 
ele aldık.” dedi. 

“Cumhurbaşkanımız 
ve Genel Başkanımız Sn. 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
liderliğinde AK Parti 
olarak, yeni beklentileri 
karşılamak kadar vizyon 
koymak ve istikamet 
belirlemek gibi büyük 
bir sorumluluğumuzun 
olduğunun bilincindeyiz.” 
ifadelerini kullanan 
Karaaslan, “Ülkemize 
her alanda olduğu gibi 
şehircilikte de aşama 
kaydettiren, yeni bakış 
açıları ve yeni hedefler 
belirleyen, ‘yaşanabilir 
şehirler’ hedefinin 
üzerine ‘sürdürülebilir 
şehirler’ idealini koyan 
ve şehircilikte çığır açan 
AK Parti kadroları olarak, 
mücadele ettiğimiz salgın 
sonrası oluşacak fırsatı 
ülkemiz için kazanımlara 
dönüştürme görevi bizim 
omuzlarımızdadır.” 
görüşünü paylaştı. 

Karaaslan, “Sürdürülebilir 
kalkınma hedefi 
doğrultusunda doğal 
değerlerin daha fazla 
korunduğu, doğayla iç içe, 
çevreyi ihmal etmeyen 
bir yaklaşımla hareket 
etmemiz ortak geleceğimiz 
için elzem ve hepimizin 
sorumluluğudur.” dedi.

Başarının Sırrı: Ulusal 
Mücadele ve Küresel 
Dayanışma

Karaaslan, tüm dünyanın 
mücadele ettiği yeni tip 
koronavirüs salgını ile 
birlikte insan ilişkilerinde, 
siyasette, uluslararası 
ilişkilerde, ticarette, hayatın 
her alanında bir dönüşüm 
yaşandığını ifade etti.

Türkiye’nin Covid-19 
pandemisi karşısında 
ilk andan itibaren aldığı 
etkili tedbirler sayesinde 
başarılı bir süreç yönetimi 
ortaya koyduğunu, bu 
yönüyle dünyanın örnek 
aldığı bir ülke olduğunu 
belirten Karaaslan, “Sn. 
Cumhurbaşkanımızın 
öncülüğünde ülkemiz, 
devletimizin kurumlarının 
yüksek koordinasyonu, 
sivil toplumun desteği, 
zamanında alınan etkili 
önlemler ile koronavirüs 
ile mücadelesinde adım 
adım başarıya gitmektedir. 
Türkiye, bu süreçte ulusal 
mücadelesiyle olduğu kadar 
küresel dayanışmasıyla da 
parmak ile gösterilen, örnek 
ve öncü bir ülke olmuştur.” 
dedi. 

“Büyük Değişimin Güçlü 
Aktörü Türkiye” Vurgusu

Kovid-19 salgınının 
sona ermesinin ardından 
dünyanın yeniden 
yapılanma sürecine 

gireceğini belirten Karaaslan, 
“Sn. Cumhurbaşkanımızın, 
‘Yaşadığımız koronavirüs 
salgınının ardından 
dünyada hiçbir şeyin eskisi 
gibi olmayacağı açıkça 
görülüyor’ şeklinde ifade 
ettiği gerçeğe göre hareket 
etmek, eylemlerimizi bu 
doğrultuda planlamak 
durumundayız. Yerli ve 
yenilenebilir enerjinin, 
çevreye ve iklime duyarlı 
politikaların, atıkların 
doğru yönetiminin, çevre 
dostu ulaşımın, temiz suya 
erişimin, ekolojik dengenin, 
biyolojik çeşitliliğin, türlerin 
korunmasının, akıllı, karbon 
salınımı düşük şehirlerin 
öneminin daha iyi anlaşıldığı 
bir dönemin içindeyiz. 
Havası suyu toprağı daha 
temiz sağlıklı, kendi kendine 
yetebilen, sürdürülebilir 
ve dirençli şehirler yeni 
şehircilik kriterlerimiz 
olacak. İnancımızın 
ve medeniyetimizin 
referanslarından hareketle 
çevre ahlakının geliştirilmesi 
ve çevreye dair bilincin 
toplumun tamamına 
yaygınlaştırılması yeni 
dönemde de önceliğimiz 
olmaya devam edecektir.” 
ifadelerini kullandı.

Covid-19 sürecinin 
daha uzun bir süre en 
önemli gündem maddeleri 
arasında yer alacağının 
öngörüldüğünü ve bu 
durumun büyük bir değişimi 
tetikleyeceğini aktaran 
Karaaslan, “Türkiye bu defa 
değişimden etkilenen değil 
bizatihi değişimin yönünü 
tayin eden bir ülke, yani 
‘büyük değişimin güçlü 
aktörü’ olacaktır.” dedi.
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Gençlik Kolları

AK Parti Gençlik Kolları, 65 yaş 
ve üstü ile kronik rahatsızlığı 
olan tüm yaş grubundaki 
kişilere sokağa çıkma yasağı ilan 
edilmesinden sonra ‘Komşuluk 
Seferberliği’ni başlattı.

Tüm dünyayı etkisi altına 
alan ve Türkiye’de de görülen 
(Kovid-19) Pandemisi, özellikle 
yaşlıları daha fazla etkiliyor. 
Bu kapsamda, vatandaşlar 
hem kendi açısından hem de 
yaşlılar için daha sıkı tedbirler 
aldı. İçişleri Bakanlığının aldığı 

kararlar doğrultusunda, 65 
yaş üzeri vatandaşların sağlığı 
açısında sokağa çıkma yasağı 
getirilirken, 1.2 milyonu aşkın 
AK Parti Gençlik teşkilatları 
‘Komşuluk Seferberliği’ni 
başlattı. 

AK Parti Genel Merkez 
Gençlik Kolları Başkanı ve 
Yalova Milletvekili Ahmet 
Büyükgümüş, ‘Komşu 
Seferberliği’ ile ilgili 
yaptığı açıklamada, “Genç 
arkadaşlarımızdan ihtiyaç 

halinde dışarı çıktıklarında 
binalarındaki, sokaklarındaki ve 
mahallelerindeki büyüklerinin 
market alışverişi ve acil 
ihtiyaçlarının teminine yardımcı 
olmalarını istiyoruz” ifadelerini 
kullandı.

Gençlerin büyüklerle 
temaslarında gereken hijyen 
kurallarına uymaları gerektiğini 
aktaran Büyükgümüş, “Kendi 
aldığımız hijyenik önlemler 
ile birlikte yaşlılarımızdan 
gelecek talepleri yerine 

Gençlik Kolları’ndan 
Komşuluk Seferberliği
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getirerek ihtiyaçlarına kulak 
vermeliyiz. Unutmayalım ki, 
komşularımızın üzerimizde 
hakkı var. Bireysel olarak 
oluşturacağımız ‘Komşu 
Seferberliği’ ile tüm gençlerimizi 
büyüklerimize destek olmaya 

davet ediyorum” ifadelerini 
kaydetti.

Yetişkinlerden de güvenlik 
gerekçesiyle kamu kurum 
ve kuruluşlarının paylaştığı 
numaralar dışında bir yere 
başvurmamalarını isteyen 

Büyükgümüş, çalışmanın 
vatandaşlık görevi olduğunu 
belirterek, virüsle mücadeleyi 
birlikte Türkiye olarak 
başaracaklarını vurguladı.
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Milletimiz, tarih boyunca, 
dünyanın neresinde yaşarsa 
yaşasın, zor durumda olan 
herkesin derdine ortak olmaya 
çalışmıştır. Kıtlıkta, yoklukta, 
hastalıkta ve afetlerde mağdur 
insanların yanında durmaya 
gayret gösteren ecdadımız, 
zulme uğrayanların imdadına 
yetişerek, haksızlıklara da seyirci 
kalmamıştır.

Cihanpenah (Cihanın 
koruyucusu) olarak bilinen 
ecdadımızın yardım eli dünyanın 
birçok coğrafyasına uzanmıştı. 
Koronavirüs salgının bütün 
dünyayı sardığı bu dönemde 
Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı 
Devleti’nden aldığı bu bayrağı 

daha da yukarılara taşımanın 
gayretini gösteriyor.

Türkiye Cumhuriyeti, tarihte 
ecdadımız tarafından kurulmuş 
devletlerin geleneklerini 
tevarüs ederek, özellikle son 
dönemde “insanî diplomasi” 
olarak adlandırılan insaniyet 
perver tavrı ile tüm dünyanın 
takdirini kazanmıştı. Ecdadımız 
yüzlerce yıl müslim-gayrimüslim 
ayırt etmeden, “Yaratılanı 
severiz, Yaratan’dan ötürü” 
şiarını benimseyerek hem 
devlet hem de toplum sathında 
kuşatıcı bir refleks göstermişti. 
Cumhurbaşkanlığı Devlet 
Arşivleri’nde bulunan birçok 
arşiv belgesi de Osmanlı’dan 

Cumhuriyet’e insanî diplomasi 
tarihimizi gün yüzüne çıkarıyor. 
Bu sayede görüyoruz ki Osmanlı 
İmparatorluğu’ndan haricî 
ülkelere yapılan yardımların 
başında kıtlık sebebiyle müşkül 
vaziyette olanlar geliyordu ve 
yardım yapılırken bu ülkeler 
arasında ayrım yapılmıyordu.

İngiltere’ye Buğday Yardımı
1800 yılında padişah III. Selim 

döneminde İngiltere’de büyük 
bir kıtlık yaşanır. İngiltere elçisi 
Osmanlı Devleti’nin güçlü ve 
sadık bir müttefiki olduklarını 
hatırlattıktan sonra büyük bir tahıl 
kıtlığı içinde olduklarını, halkın 
çok büyük zorluklar çektiğini 

Tarih

Geçmişten Günümüze  
Kara Gün Dostu Türkiye

1926’da Ermenistan’a Yapılan Yardım Selden Etkilenen Bangladeş’e 
Yapılan Yardım

İngiltere’ye Buğday Yardımı
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belirtir. Ardından imparatorluğun 
Tekirdağ, Çanakkale ve Mora 
Adası bölgelerinden buğday 
yardımı yapılması talebini 
iletir. Bu dönemde İngiltere’de 
yaşanan kıtlık ekmek fiyatlarının 
olağanüstü bir şekilde artmasına 
sebep olmuş ve çare Türklerden 
buğday yardımında aranmıştı. 
III. Selim Han, “İstanbul’un 
ihtiyacına halel gelmemek” şartını 
koymuş; bu sebepten Tekirdağ 
ve Çanakkale bölgelerinin değil 
Rumeli ve Anadolu sahilindeki 
buğdayın rayiciyle satılmasına 
müsaade etmişti. (BOA, HAT, 
1478/16).

İrlanda’ya Uzanan Yardım Eli
1847’de Sultan Abdülmecid 

döneminde İrlanda’da yaşanan 
kıtlık sebebiyle Osmanlı’nın 
yardım eli İrlanda’ya uzanmıştı. 
Bu yardımdan, İrlanda’daki 
soyluların ve halkın gönderdiği 
teşekkür mektubu sayesinde 
haberdar oluyoruz. 

“Bizler İrlanda’nın soyluları, 
ileri gelenleri ve halkı olarak, 
Osmanlı Padişahına, yaşadığımız 
kıtlık felaketi sebebiyle yaptığı 
cömertçe yardımdan dolayı 

şükran ve minnetlerimizi 
sunarız. İçinde bulunduğumuz 
ölüm ve açlık tehdidinden 
kurtulmak için diğer ülkelerin 
yardımına başvurmamız 
kaçınılmaz olmuştur. Osmanlı 
Padişahının bu yardım çağırısına 
verdiği cömertçe cevap Avrupa 
devletlerine de örnek olmuştur. 
Bu isabetli davranış sayesinde 
pek çok kişi ferahlamış ve 
ölümden kurtulmuştur. Onlar 
adına teşekkürlerimizi sunuyor 
ve başımıza gelen bu sıkıntıların 
Osmanlı padişahı ve ülkesinin 
başına gelmemesi için dua 
ediyoruz.” (BOA, HSD. MLE.12)

Fransa’daki Selzedelere Yardım 
1856 yılında Fransa’da aşırı 

yağışlar nehir taşkınlıklarına 
sebep olmuş ve meydana gelen 
sel felaketinde halk mağdur 
olmuştu. Osmanlı zarar gören 
ahaliye Yanya valisi ve defterdarı 
ile para yardımında bulunmuştu. 
O dönemde Fransa’nın ekonomik 
durumu Osmanlı’dan daha iyi 
olmasına rağmen Osmanlı sultanı 
insanların yaşadıkları felaketleri 
hızlı bir şekilde atlaması için 

gayret göstermişti. (BOA, HR. 
MKT, 161/90-2 - BOA, A. AMD, 
77/79)

Amerika Yangın Felaketine 
Yardım

ABD’de, 1894’te çıkan büyük 
orman yangınları Osmanlı 
ülkesinde de yankı bulmuş, 
II. Abdülhamid Amerikalı 
yangınzedelere yardım 
göndermişti. Yangınlarından 
zarar görenlere 300 Osmanlı lirası 
verilmesi kararlaştırıldı. New 
York Belediye Başkanı yardımdan 
dolayı bir teşekkür yazısı gönderdi 
ve tüm ABD gazetelerinde “Türk 
sultanı Minnesota ve Wisconsin’e 
300 lira gönderiyor” başlığıyla yer 
aldı. (BOA. Y. A. Hus 309/31-1)

Türkiye Cumhuriyeti 
Yardımlara Devam Etti

Tarihi süreklilik içinde devamı 
olduğumuz Osmanlı Devleti’nin 
mağdurlara ve mazlumlara sahip 
çıkma esasına dayalı mirasını 
bugün Türkiye Cumhuriyeti 
devam ettiriyor. Milletçe, 
dünyanın en ücra köşelerinde 
dahi şahit olduğumuz sempati 
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ikliminin gerisinde, bu anlayışın, 
bu gayretin büyük payı var. 

1926’da Ermenistan’a Yapılan 
Yardım

22 Ekim 1926’da meydana gelen 
deprem neticesinde Ermenistan 
halkından 60 bin kişinin 
evleri yıkılmıştı. Cumhuriyet 
hükümeti depremden dolayı 
zarara uğrayanlara yardım olarak 
Ermenistan Hükümeti’ne 200 
ton kerestelik ağaç gönderilmesi 
kararı almıştı. (BCA, 30.18.1.1 - 
22.80.5)

İngiltere Selzedelerine Yardım
1947 yılında İngiltere’yi 

vuran sel birçok ev ve 
dükkânın sular altında kalması 
neticesini doğurmuştu. Türkiye 
Cumhuriyeti hükümeti derhâl 
Kızılay vasıtasıyla bölgeye 
yardıma koştu. Dönemin İngiltere 
Kızılhaç’ı Reisi Lord Woolton’un 

Kızılay’a yazdığı teşekkür 
mektubu Cumhurbaşkanlığı 
arşivinde muhafaza edilmektedir. 
(BCA, 30.10 - 179.236.12)

Selden Etkilenen Bangladeş’e 
Yapılan Yardım

1988 yılında Başbakan Turgut 
Özal Hükümeti, meydana gelen 
sel felaketi nedeniyle Bangladeş 
Hükümeti’ne gıda maddeleriyle 
temizlik ve inşaat malzemeleri 
yardımında bulunmuşlardı. (BCA, 
115-31 / 1141)

Cumhurbaşkanımızla İnsani 
Yardımda Zirveye Yerleşen Ülke 
Türkiye

Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan döneminde insani 
yardımlar artık daha kurumsal 
ve organize olarak sürdürülerek, 
dünyanın da dikkatini çekmeye 
başladı. Türkiye, ülkesindeki 

çatışmalardan kaçan yaklaşık 3,5 
milyon Suriyeliye sadece kapısını 
açmadı, aynı zamanda onları 
bağrına bastı. Türkiye, 2018’de 
8,5 milyar dolarla oran ve miktar 
bakımından insani yardımlarda 
zirveye yerleşti. Ülkemiz Suriye 
başta olmak üzere Kırgızistan’dan 
Afganistan’a, Somali’den 
Filistin’e, Sudan’dan Libya, 
Yemen ve Bosna Hersek’e kadar 
gönül coğrafyasının tamamında 
insanlara yardım elini uzattı.

13 Mart 2019’da gerçekleştirilen 
ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) 
tarafından düzenlenen “5. 
Uluslararası İyilik Ödülleri” 
programında Cumhurbaşkanımız 
bu konuda şöyle konuşmuştu: 
“Batılı kuruluşlar gibi ‘kalkınma 
yardımı’ adı altında farklı 
hesapların içine girmedik. 
Bize has, Türk milletine has 
yardım modeliyle kalıcı izler 

Tarih
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bıraktık. Yardıma koştuğumuz 
bölgelerde yaşayan insanlara balık 
tutmasını, hiç kimseye muhtaç 
olmadan ayakları üzerinde 
durmasını öğretmeye çalıştık. 
Afrika gibi zengin kaynaklara 
sahip yerlerde insani yardım 
üzerinden yeni bağımlılık ilişkisi 
kurma gibi bir çabanın içerisine 
girmedik. Bugün TİKA’mızla, 
AFAD’ımızla, Kızılay’ımızla, 
Diyanet Vakfı’mızla, sivil toplum 
kuruluşlarımızla dünyanın en zor, 
en sıkıntılı coğrafyalarında insani 
yardım faaliyetini sürdürüyoruz.

Hamdolsun nereye gitsek, 
hangi ülkeyi ziyaret etsek bir 
Türk yardım kuruluşunun 
orada bıraktığı izle, eserle 
karşılaşıyoruz. Tıpkı ecdadımızın 
yaptığı gibi dört kıta, yedi iklimde 
Türkiye’nin iyilik sancağını 
göndere çekiyoruz. İçimizdeki 
kimi gafiller, kimi vicdansızlar 
anlamasa da biz imkanlarımızı 
mazlumlarla paylaşmayı 
sürdüreceğiz. Zalimler karşısında 
eğilmeyecek, bükülmeyecek, üç 
günlük menfaat için zulme asla 
alkış tutmayacağız.”

Veren El Türkiye
Koronavirüs salgını sürecinde 

tüm dünyaya örnek olacak 
bir milli yeterlilik sergileyen 
Türkiye Cumhuriyeti, 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 
vatandaşlarımıza her açıdan 
sahip çıktı. “İnsanlık ölmesin 
ki insanlar ölmesin” ilkesiyle 
hareket eden Cumhurbaşkanımız, 
dünyanın dört bir yanındaki 
mağdur, mazlum ve muhtaçlara 
yardım elini uzatarak Türkiye’nin 
yardımseverliğini bir kez daha 
gösterdi. Salgın sürecinde Türkiye, 
bir yandan kendi ihtiyaçlarını 
karşılayabilmek için örnek bir 
milli seferberlik gösterirken diğer 
yandan bu salgınla mücadele için 
elzem olan küresel dayanışmaya 
en ciddi katkı veren ülkelerden biri 
oldu. Ülkemizden tıbbi malzeme 
talebinde bulunan ülke sayısı 125’e 
ulaştı. 90 ülke bağış (hibe), 38 ülke 
satın alma izni ve 69 ülke ihracat 
izni talebinde bulundu. Bugüne 
kadar ABD, İtalya, İspanya, Somali, 
Filistin Kosova, Kuzey Makedonya, 
Arnavutluk, Sırbistan, Bosna 

Hersek ve Karadağ dahil olmak 
üzere 56 ülkenin tıbbi malzeme 
talebi karşılandı. Koronavirüs 
krizi kapsamında yurtdışına 
maske, biyolojik tehlike tulumu, 
tek kullanımlık koruyucu kıyafet, 
önlük, koruyucu gözlük, eldiven, 
antiseptik ve Kovid-19 test kiti gibi 
tıbbi ürünler gönderildi. Bunun 
yanı sıra birçok ülkeye Kovid-19 
kapsamında hijyenik malzemeler 
gönderilmiş olup Gazze’de bir 
hastane hibe edildi.

Gelişmiş ülkelerin dış 
yardımlarda kesintiye gittiği 
bir dönemde Türkiye, resmi 
kurumları ve sivil toplum 
kuruluşlarıyla, 5 kıtada 100’ü 
aşkın ülkede yardım faaliyetlerini 
artırarak sürdürmektedir. Hiçbir 
köken, inanç, coğrafya ayrımı 
yapmadan yürüttüğümüz insani 
yardım çalışmalarını, her yıl daha 
da genişleterek devam ettirmekte 
kararlıyız. Bu süreçte Türkiye tüm 
dünyaya kara gün dostu olduğunu 
bir kez daha göstermiştir.
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Sağlık

Koronavirüs Tedavisinde  
Kahraman Plazma Bağışçıları
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Küresel salgın yeni tip 
koronavirüse (Kovid-19), 
hükümetimizin aldığı tedbirlerle 
beraber sağlık çalışanlarının 
fedakârca ve azimle gösterdiği 
mücadeleyle insanlık tarihine 
geçecek bir noktaya ulaştı. 
Şüphesiz bu mücadelede 

hastalığa yakalanmış, iyileşmiş 
ve 14 günlük karantina 
süresinin ardından plazma 
tedavisinde fedakârlık göstermiş 
vatandaşlarımızın katkısı çok 
büyük. Her plazma bağışçısının 
kendi içerisinde umut ve gurur 
veren bir hikayesi var.

Ülkemizde 7 Nisan 2020 
tarihinde yeni tip koronavirüse 
karşı verilen mücadelede yeni 
bir aşamaya geçildi. Sağlık 
Bakanlığının koordinasyonu ve 
Türk Kızılay’ın yürütücülüğünde 
koronavirüse karşı başlatılan 
“immün plazma” tedavisi için 
ilk gönüllü plazma bağışçısı, 
koronavirüsü yenen Dr. Kürşat 
Demir oldu.

“Bunu vatandaşlık görevi 
olarak görüyorum” 

Dr. Kürşat Demir de sahada 
çalıştığı esnada, henüz Türkiye’de 
200 vaka varken koronavirüse 
yakalandığını anlattı. Yaklaşık 3 
hafta önce kırgınlık ile başlayan 
belirtilerin ateş ve öksürükle 
devam ettiğini, yapılan testler 
sonucunda da koronavirüs tanısı 
konarak karantinaya alındığını 
dile getiren Demir, koronavirüsün 
çok hızlı geliştiğini vurguladı. 

Demir, herkese mümkün 
olduğunca dışarı çıkmama, elleri 
sık sık yıkama, sosyal mesafeye 
dikkat etme, kalabalık ortamlarda 
maske kullanma çağrısında 
bulunarak, “Ben bu süreci bizzat 
yaşadım ve bu insanlardaki 
tedirginliği de daha iyi anlamamı 
sağladı. Sahada çalışmamın yanı 
sıra bu şekilde tedaviye vesile 
olmak gerçekten farklı bir duygu. 
Bunu ayrıca bir vatandaşlık görevi 
olarak görüyorum. Bu nedenle 
Kızılay Genel Müdürlüğü ile 
irtibata geçmemin ardından süreç 
başladı.” ifadelerini kullandı.

“Basit bir kan vermeden farkı 
yok” 

Dr. Demir, koronavirüsü 
atlatmış kişilere yönelik de 
“Yapılan işlemin basit bir kan 
vermeden herhangi bir farkı yok. 
Bağışçıya da hiçbir zararı yok.” 
dedi.

“Bizim için bir vefa borcu”
Türkiye’de ikinci plazma 

bağışını yapan isim ise Dr. Hasan 
Balıkçı oldu. Balıkçı, yaptığı bağış 
için bir “vefa borcu” nitelemesini 
yaptı. Toplumun sağlık çalışanları 
bakiyesine olan vefa borcu bu 
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tevazu ile belki bir kat daha 
artmıştır. Tüm Türkiye’de sağlık 
çalışanları sadece mesaileri ve 
emekleri ile değil aynı zamanda 
“kanları” ile de hastalara şifa 
dağıtmaya devam ediyorlar. 

İzmir’in ilk immün plazma 
bağışçılarından biri de yine genç 
bir hekim olan Betül İkbal Doğan 
oldu. Plazma bağışı ile sağlığına 
kavuşanlar da plazma bağışında 
bulunabiliyorlar. Koronavirüs 
nedeniyle ağır bir tedavi süreci 
geçiren aile hekimi Muzaffer 
Aşık plazma tedavisi ile sağlığına 
kavuştuktan sonra plazma 
bağışında bulunmak için sırasını 
bekleyen isimlerden biri.

Bu mücadelede sadece doktorlar 
değil sağlık çalışanlarının tamamı 
aktif bir rol alıyor. Örneğin 
Diyarbakır’da 112 Acil Sağlık 
Hizmetleri’nde paramedik olarak 
görev yapan ve koronavirüs 
tedavisinin ardından taburcu 
olan Melek Yıldırım da 13 günlük 
tedavisinin ardından plazma 
bağışı yaptı. Bir diğer kahraman 
sağlık çalışanı ise Yüreğir Devlet 
Hastanesi Acil Servisi’nde görevli 
Mert Can Aydın. Mert Can Aydın 
da immün plazma bağışçısı oldu.

“Bir iyileşmiş kahraman, 6 
hastanın kahramanı olabilir”

Türk Kızılay Genel Başkanı 
Dr. Kerem Kınık da plazma 
bağışının mücadeleye sunduğu 
katkıyı “İyileşen koronavirüs 
hastalarımızın bünyesinde 
çok sayıda savaşçı bulunuyor. 
İyileştikten sonraki 14. günde 
bu savaşçılar vücutta en üst 
seviyeye çıkıyor. 600 ml kan, 
yoğun bakımda kritik durumdaki 
2 hastaya şifa oluyor. Böylece 3 
hafta boyunca iyileşen her bir 
kişiden alınan plazma bağışları 
toplamda 6 hastanın umudu 
oluyor yani bir iyileşmiş bir 
kahraman, 6 hastanın kahramanı 
oluyor. Koronavirüsü yendikten 
sonra 14 gün geçen bütün 
kahramanlarımızı, cephede 
savaşan diğer hastalarımızın 
da kahramanı olmaya davet 
ediyoruz” dedi. 

“Bu tamamlayıcı bir tedavi” 
Kerem Kınık, Kovid-19’u 

yenen vatandaşlara şu çağrıda 
bulundu: “Sağlıklı, iyileştikten 
sonra 14 gün geçmiş olan ve 
kan verme şartlarını haiz bütün 
kahramanlarımızı cephede 

savaşmakta olan diğer 
Kovid-19 hastalarımızın da 
kahramanı olmaya davet 
ediyoruz. Birer hafta arayla, 
toplam 3 kez plazmalarını 
alacağız. Bir hasta 6 insana 
şifa olacak. 6 insanı ölümün 
kıyısından hayat tarafına doğru 
çekebilecek. Şunu vurgulamak 
istiyoruz; bu tedavi bir mucize 
değil. Bu, tamamlayıcı bir 
tedavi. Bizim 1890’lardan beri 
antibiyotik çağı öncesinde 
tıpçıların uyguladığı, SARS’ta, 
MERS’te, H1N1, Ebola’da 
kullanılmış olan bir metot. 
Yani bizim aslında 100 yıldır 
bildiğimiz bir tedavi.” 

“Tedavi için ekstra bir ücret 
talep edilmeyecek” 

İmmün plazma tedavisinin 
özellikle yoğun bakımda ağır 
durumdaki hastaların iyileşmesini 
hızlandırdığını, ölümle ilgili 
riskleri düşürdüğünü vurgulayan 
Kınık, plazmaların hastalara 
ulaşma sürecinin de etik kurallar 
doğrultusunda yapılacağını 
aktardı. 

Kınık, “Sağlık Bakanlığımız 
bir bekleme listesi oluşturdu. 
Aciliyetine, endikasyonuna göre 
bu plazmalar o hastalarımıza 
ulaştırılıyor. Devletimiz, Maliye, 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, 
Sağlık Bakanlıklarımız, SGK 
bu sürecin bütün maliyetini 
karşılıyor. Dolayısıyla üniversite 
hastaneleri, özel hastaneler, 
herhangi bir merkezde bu 
tedavi için ekstra bir ücret talep 
edilmeyecek.” açıklamasında 
bulundu. Vatandaşlara 
uyarıda bulunan Kınık, 
“Vatandaşlarımızın kaygılarını, 
çare aramalarını anlıyoruz 
ama sosyal medyadan, farklı 
mecralardan iyileşmiş hastalara 
doğrudan ulaşma gibi bir 
yolu lütfen tercih etmesinler. 
Bu yol kapalı. Yapılacak şey; 
elimizde Türkiye’de bütün 

Sağlık
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iyileşen hastaların verileri zaten 
Sağlık Bakanlığında var. Biz 
onlara ulaşacağız. Plazmalarını 
alacağız ve bu plazmaya en 
çok ihtiyaç duyan hastalara 
ulaştıracağız. Bu süreci Sağlık 
Bakanlığımız yönetecek.” diye 
konuştu. Kınık, plazma bağışının 
bağışçıya sağlık açısından hiçbir 
risk oluşturmadığının altını 
çizdi. Kızılay’ın “kanver.org” 
adreslerinden konuyla ilgili 
detaylı bilgiye ulaşılabileceğini 
bildirdi. 

“Kan stoklarımız azaldı, günlük 
kan bağışlarımız yarının altına 
düştü” 

Türk Kızılay Genel Başkanı 
Kınık, kanın acil değil sürekli bir 
ihtiyaç olduğuna da işaret ederek, 
aynı zamanda lösemi hastası 
çocukların veya diğer hastaların 
kan ihtiyacının da devam 
ettiğine dikkati çekti. Kınık, “Kan 
almazsa hayata tutunamayacak 
insanlarımızın ihtiyacı devam 
ediyor. Kan stoklarımız azaldı, 
günlük kan bağışlarımız yarının 
altına düştü. Özellikle sağlıklı 
bağışçılarımızı kan bağışına 
davet ediyoruz. Evden zorunlu 
olmadıkça çıkmıyoruz ama 
nasıl ekmek almaya çıkıyorsak 
15 dakikanızı ayırarak lütfen 
Türkiye’nin 300 noktasındaki 
kan bağış merkezlerini de ihmal 
etmeyin.” çağrısı yaptı.

“Kahramanlar Türk Kızılay 
tarafından madalya ile 
ödüllendiriliyor”

Kritik durumdaki hastaların 
imdadına hastanelerde, yoğun 
bağım servislerinde yetişen sağlık 
çalışanları kovid-19’a karşı verilen 
mücadelenin en ön saflarındalar. 
Mesai kavramı olmadan geceli 
gündüzlü oldukça yoğun bir 
çalışma gerçekleştiren sağlık 
çalışanları bu mücadelelerinde 
çoğu zaman tedavi ettikleri 
hastalardan enfeksiyon 

kapıyorlar. Tedavisi tamamlanan 
sağlık çalışanları kovid-19’a karşı 
verdikleri mücadeleye kaldıkları 
yerden devam ediyorlar. En basit 
tabiriyle birer kahraman olan bu 
isimler birer kahramana yakışır 
biçimde Türk Kızılay tarafından 
madalya ile ödüllendiriliyor. 
3 defa bağış yapanlar övünç 
madalyası alırken 2 defa bağış 
yapanlara berat veriliyor.

“İmmün plazma bağışlarımız iyi 
gidiyor”

Dr. Kerem Kınık, immün 
plazma noktasında da bağışların 
devam etmesi gerektiğine 
işaret ederek, sözlerini şöyle 
tamamladı: “İmmün plazma 
bağışlarımız iyi gidiyor. İmmün 
plazma noktasında yaklaşık 800 

bağış aldık. Ülke genelinde 1.600 
civarında hastamıza ulaştırıldı. 
Kovid-19 tedavi noktasında 
çok önemli bir silah olarak 
sahaya sürüldü. Geçen hafta 
bekleyen hasta sayısı 1.000’li 
rakamlardaydı, bugün 100’lü 
rakamların altına düştü. İmmün 
plazma noktasında günlük 
karşılayabilir duruma geldik. 
Dolayısıyla bu konuyla ilgili 
gayretlerinizin de devam etmesini 
istirham ediyoruz.”

Yeni tip koronavirüse karşı 
plazma tedavisi insanlığın 
bu mücadelesinin küçük bir 
özeti gibi. Hastalığın şifası 
yine hastalığa yakalananların 
iyiliğinden geçiyor. Plazma 
bağışınla insanlık kazanacak.
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Spor

Koronavirüs salgını tüm 
dünyada etkisini gösteriyor. Bu 
salgından korunmanın en etkili 
yöntemi ise evde kalmak. Belli 
bir müddet evde kalmak bizleri 
olumsuz etkiliyor. Bununla başa 
çıkmak için daha çok yemek 
yiyoruz veya daha çok ekran 
başında zaman geçiriyoruz. Ama 
unutmamalıyız ki evde kalmak 
demek hareketsiz kalmak demek 
değildir.

Salgından korunmak için 
evde geçirdiğimiz süre artarken, 
hareket kabiliyetimizin azalması 
da birçok sorunu beraberinde 
getiriyor. Vücudumuz hem 
oturma şeklinden hem 
hareketsizlikten hem de psikolojik 
durumdan kolaylıkla etkilenir ve 
kasılır. Stres altında kaslarımız 
gerginleşir, bu da kas ağrılarına 
ve bölgesel tutulmalara sebep 
olabilir. Gün içinde sürekli 
telefon, televizyon ya da 
bilgisayar başında olmak ve ev 
içindeki hareketi azaltmak, kişide 
hali hazırda bulunan hastalıkları 
da tetikliyor. Bu sebeple evde 
aktiviteyi arttırmak için esneme 
hareketleri yapmak hem fiziken 
hem de ruhen dinç kalmayı 
sağlıyor. İşte evde 20 dakika 
düzenli olarak yapabileceğiniz 
esneme hareketleri.

Evde Esneme Hareketleri
Durduğunuz yerde ya da ev 

içinde yürüyün.
Yürümek, eklemlerinizi çok 

fazla zorlamadan kalp atış 
hızınızı artırmanın kolay bir 
yoludur. Egzersizlere bu hareketle 
başlamanızı öneririz, çünkü 

Evde Esneme Hareketleri ve  
Nefes Egzersizi
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kaslarınızı ısıtır ve sizi diğer 
egzersizlere hazırlar.

Ağırlık kaldırın
Evde olunan bu dönemde 

evdeki ağırlıklarla (1-1,5 litrelik su 
şişeleri gibi) düzenli uygulama ile 
kol ve bacakları çalıştırmak kalp 
sağlığına katkıda bulunur.

Yatarak dizleri çekmek
Sırtüstü yatış pozisyonunda 

dizler bükülü iken el bel çukuruna 
yerleştirilir. Nefes alırken 
kalça ve karın kasları kasılarak 
bel düzleştirilmeye yani el 
sıkıştırılmaya çalışılır. Beş saniye 
tutup daha sonra nefes verirken 
gevşenir. Bu egzersiz kalp atış 
hızınızı arttırmanıza yardımcı 
olur. Ek olarak, vücudunuzdaki 
farklı kas gruplarını 
güçlendirmeye yardımcı olur.

Destekli şınav
Evde bulunduğunuz şu 

dönemde atlamamanız gereken 
bir başka ev egzersizi de şınavdır. 
Şınav çekmenin en büyük 
faydası, vücut ağırlığı ile yapılan 
bir egzersiz olduğundan tüm 
kaslarınızı çalıştırabilmesidir. 
Dizlerinizi ve avuç içlerinizi matın 
üzerine koyun vat ayaklarınızı 
hafifçe havaya kaldırın. Kollarınızı 
dirsekten bükerek matınıza 
yaklaşın. Ardından tekrar eski 
konumunuza dönün. Şınav 
karın kaslarınızı güçlendirmeye 
yardımcı olur.

Boyun egzersizi
Boynumuz, ağırlığı çokça olan 

kafamızı taşıdığı için özellikle 
dikkat etmemiz gereken bölgedir. 
Bu sebeple boyun egzersizini 
ihmal etmemeliyiz. Çenenizi 
göğsünüze yaklaştırırken 
başınızı öne eğin ve bir süre 
ensenizdeki gerginliği hissederek 
bekleyin. Çenenizi yukarıya 
kaldırırken karşıya doğru da 
itin ve başınızı yukarı kaldırın. 

Yine bir süre bekleyin. Başınızı 
normal duruşuna getirin ve 
karşıya bakın. Burada nefes alın, 
verirken başınızı sağa çevirin 
ve sağ omzunuz üzerinden 
karşıya bakın. Aynı hareketi sol 
tarafa dönerek tekrar edin ve 
sağ omzunuz üzerinden karşıya 
bakın.

Evde Nefes Egzersizi
Koronavirüs en çok solunum 

yolları ve akciğeri etkiliyor. Bu 
nedenle hastalığa yakalananların, 
tedavi olup iyileşenlerin veya 
sağlıklı olup evde izole olanların 
yapabileceği bazı solunum 
egzersizleri, akciğer kapasitesinin 
artmasına, solunum kaslarının 
güçlenmesine yardımcı olur. 
Solunum egzersizleri nefes 
darlığını azaltır, yaşam kalitesini 
arttırır, kaygı ve depresyonu 
engellemede önemli rol oynar. 
Sadece 5 dakikamızı ayırarak 
uygulayabileceğimiz bir nefes 
egzersizi ile stresli, üzgün ve 
isteksiz duygu durumundan sakin 
ve huzurlu ruh haline geçebiliriz.

Sağ elinizi karnınıza, sol 

elinizi de göğüs kafesinize 
koyun Gözlerinizi kapatabilir 
veya önünüzdeki bir noktaya 
odaklanabilirsiniz. Hiç acele 
etmeden, sakince burnunuzdan 
derin nefes alın. Aldığınız 
havayı ciğerlerinize, göğüs 
kafesinize ve oradan karnınıza 
indirerek doldurun. Karnınızı 
şişirebildiğiniz kadar şişirin. 
(Burnundan nefesi rahat alıp 
veremeyenler, ağızlarından 
alıp verebilirler.) Yine hiç acele 
etmeden, yavaş yavaş nefesi 
tekrar burnunuzdan verin. Karna 
ve göğüs kafesine dolan havayı 
iyice boşaltın. Karnınızı içinize 
çekin ve göğüs kafesinizi indirin. 
Bu şekilde birkaç kere nefes alıp 
vermeye devam edin. Ellerinizle 
nefesin, o bölgelere dolmasını 
sonra oradan uzaklaşmasını 
izleyin. Sadece ama sadece 
nefesin izlediği yolu gözlemleyin 
ve hiç acele etmeyin. Bu egzersiz, 
sadece 5 dakikamızı ayırarak 
bizleri daha sakin, dingin ve 
pozitif bir duygu durumuna 
geçirecek.
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Mimarlık tarihinin mihenk 
taşı Mimar Sinan, vefatının 
431. yılında da eserlerindeki 
ustalık, mühendislik, ince 
işçilik ve mimari dehasıyla 
hayranlık uyandırıyor.

Mimar Sinan’ın kesin doğum 
tarihi bilinmiyor. 1491 ile 1499 
arasında Kayseri’nin Ağırnas 
köyünde doğduğu tahmin 
ediliyor. 1512’de Yeniçeri 
Ocağı’na alındı. Yavuz Sultan 
Selim döneminde orduyla 
doğu seferlerine, Kanuni 
Sultan Süleyman döneminde 
de batı seferlerine katıldı. 
1538’de Kanuni Sultan 
Süleyman dönemindeki 
Karaboğdan Seferi’nde Prut 
Nehri üzerine kısa sürede 
bataklık alanda inşa ettiği 
köprü, 40’lı yaşlarındaki 
Mimar Sinan’a büyük ün 
kazandırdı. Mimarbaşı Acem 
Alisi’nin ölümü üzerine 
Sadrazam Lütfi Paşa, 
Mimar Sinan’ı Subaşılıktan 
Mimarbaşılığına getirdi ve 
Sinan böylece askerlikten 
ayrıldı. Mimar Sinan, 
devrinin sanat dallarının 
hemen hepsi ile yakından 
ilgilendi. Eserleri 16. yüzyıl 
Osmanlı çini, hat, oymacılık 
ve tezyinat sanatlarını 
bünyesinde barındırıyor. 
Osmanlı toprakları üzerinde 
kendisinden önce yapılmış 
olan birçok eseri de restore 
eden Sinan, bunların 
günümüze ulaşmalarını 
sağladı. Ayasofya’nın 
günümüze ulaşması bile 2. 
Selim’in fermanı ile Mimar 

Sinan’ın yaptığı restorasyon 
sayesinde mümkün oldu. 
Mimar Sinan, 9 Nisan 1588’de 
İstanbul’da vefat etti. Türbesi, 
Süleymaniye Külliyesi’nde yer 
alıyor.

Mimar Sinan, yarım asırlık 
mimarlık serüveninde bazı 
kaynaklara göre irili ufaklı 
477 yapıyı tasarladı, inşasını 
denetledi yahut inşa ve tamir 
etti.

İlk eseri: Hüsreviye Camisi 
(1536-1537) / Halep

İstanbul’daki ilk eseri: 
Şehzade Camisi (1543-1548)

Mimar Sinan’ın eserlerinden 

100’ü İstanbul’da bulunuyor.
Mimar Sinan’ın inşa ettiği 

bilinen binalar
92 Cami
52 Mescit
55 Medrese
7 Darülkurra
20 Türbe 
17 İmaret
3 Darüşşifa
6 Su Yolu 
10 Köprü
20 Kervansaray
36 Saray
8 Mahzen
48 Hamam

Çağları aşan Mimar:  
Sinan

Portre
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Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan ve Mimar Sinan tarafından tasarlanan, Süleymaniye Camii




