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Modern zamanlarda !nsano$lunun kar%ıla%tı$ı en 
büyük kr!z olan Kov!d-19 salgınıyla !lg!l! ülkece 
son derece öneml! b!r sınav verd!k. B!r yılını dol-
duran bu salgın sürec! henüz tamamlanmamı% 

olmakla b!rl!kte, m!llet!m!z!n sabrı, özver!s! ve !nancı sayes!n-
de öneml! a%amalar kat ett!k. 

Geçt!$!m!z b!r yıl !çer!s!nde, gel!%m!% ülkeler sınıfına dah!l olan 
Avrupa’dak! bazı ülkeler ve ABD ba%ta olmak üzere b!rçok ül-
ken!n sa$lık s!stem! çöktü, !nsanlar hastane kor!dorlarında te-
dav! ed!lmeye çalı%ıldı, maalesef ço$u !nsan hayatını kaybett!. 
Türk!ye olarak bu süreçte tüm önlemler!m!z! aldık, tüm çalı%-
malarımızı t!t!zl!kle yer!ne get!rd!k ve dünyanın ba%a çıkmakta 
zorlandı$ı bu hastalıkla en modern %artlarda mücadele edecek 
hastaneler !n%a ett!k. 

Öncel!kle, salgınla mücadelede b!l!m temell! b!r süreç yönet!-
m!n! uygulamaya koyduk. Koronav!rüs B!l!m Kurulu, ülkem!z-

T A K D ! M
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de !lk vakanın görülmes!nden !k! ay önce 10 Ocak 2020 tar!-
h!nde kuruldu. Böylel!kle konunun uzmanlarının olu%turdu$u 
b!r heyet !le salgının küresel tak!b!n! ve de$erlend!rmes!n! yap-
maya ba%ladık. Hastalık seyr!n!n en yüksek oldu$u durumlar-
da bu b!l!m kurulunun aldı$ı b!rçok tavs!ye kararını, hükümet 
olarak uygun bulduk ve uyguladık.

Durumun c!dd!yet!n! erken b!r a%amada kavramamız ve bu 
yönde alınan önlemler sayes!nde salgının Türk!ye’ye g!r!%!n! 
mümkün mertebe gec!kt!reb!ld!k. Bununla b!rl!kte, salgının ül-
kem!ze gel!%!nden !t!baren hemen her alanda gen!% kapsamlı 
çalı%malar yürüttük. Dünyanın b!rçok ülkes! maalesef salgın-
dan kırılırken, b!z hem yurt!ç!ndek! hem de yurtdı%ındak! va-
tanda%larımızı salgına kar%ı korumak !ç!n her türlü !mkânı se-
ferber ett!k. 

Bu ba$lamda, salgının büyük korku yarattı$ı ve ülkeler!n sa$-
lık s!stemler!n!n çöktü$ü günlerde yurtdı%ında ya%ayan ve ül-
kes!ne dönmek !steyen vatanda%larımızın tahl!yeler!n! h!ç ara 
vermeden gerçekle%t!rd!k. Cumhur!yet tar!h!n!n en gen!% çap-
lı tahl!ye operasyonu olarak kayıtlara geçen süreçte, 142 farklı 
ülkeden vatanda%larımızın ülkem!ze dönü%ünü sa$ladık. 368 
hasta vatanda%ımızı !se ambulans uçak !le dünyanın neres!nde 
olursa olsun Türk!ye’ye get!rd!k.

"kt!darımız dönem!nde yaptı$ımız sa$lık yatırımları sayes!nde 
sa$lık h!zmetler!nde salgın süres!nce herhang! b!r aksaklık ya-
%anmadı. Ancak bununla da yet!nmed!k ve dünyada bunu ba-
%arab!len !k! ülkeden b!r! olarak 45 gün g!b! kısa b!r sürede her 
b!r! 1008 yatak kapas!tel! !k! büyük salgın hastanes! !n%a ett!k. 
Bunun yanı sıra, salgın dönem!nde 2020 Aralık ayına kadar 
Türk!ye’n!n farklı %eh!rler!nde toplamda 16 dev yen! hastane 
açtık. "stanbul, Konya ve Tek!rda$’dak! #eh!r Hastaneler! özel-
l!kle ülkem!z!n sa$lık altyapısını çok yüksek b!r noktaya ta%ı-
mı%tır. Son b!r yılda açtı$ımız hastaneler ve sa$lık tes!sler! sa-
yes!nde Türk!ye’de toplam h!zmet sunan sa$lık tes!s! sayımız 
son b!r yılda yüzde 55 oranında artırıldı. 
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Hastaneler!m!z!n Kov!d-19 salgınıyla mücadeles! !ç!n gereken 
her türlü mak!ne ve c!hazlar !ved!l!kle tem!n ed!ld!. B!rço$u da 
yerl! olarak üret!lmeye ba%landı. Örne$!n, Kov!d-19 tedav!s!nde 
özell!kle yo$un bakım hastaları !ç!n hayat! önem ta%ıyan solu-
num c!hazında yerl! üret!m! gerçekle%t!rerek hem kend! vatan-
da%larımıza hem de solunum c!hazı !ht!yacı bulunan ülkelere 
deste$!m!z! gösterd!k. Bu süreçte, “Made !n Türk!ye” et!ketl! 
yakla%ık 4.000 vent!latör 20 ülkeye !hraç ed!ld!. 

Kov!d-19 !le mücadelen!n olmazsa olmazı olan ve b!rçok ülke-
n!n eks!kl!$!n! çekt!$! maske, s!perl!k, eld!ven ve koruyucu tu-
lum g!b! malzemeler!n üret!m! !ç!n kamu ve özel sektörde ola-
$anüstü gayret sarf ett!k. Sa$lık Bakanlı$ı’ndan M!llî Savunma 
Bakanlı$ı bünyes!nde yer alan askerî fabr!kalara, Gençl!k Spor 
Bakanlı$ı bünyes!ndek! Gençl!k Merkezler!nde yer alan genç-
ler!m!zden M!ll! E$!t!m Bakanlı$ı’na ba$lı tekn!k okullardak! 
ö$renc!ler ve Adalet Bakanlı$ı bünyes!ndek! !% yurtlarında çalı-
%an tutuklu ve hükümlülere kadar her vatanda%ımız, her kuru-
mumuz adeta b!r seferberl!k ruhu !çer!s!nde bu malzemeler!n 
üret!m!n! gerçekle%t!rd!. Bu devasa üret!m sürec!n! ba%ararak 
sadece ülkem!zdek! !ht!yacı kar%ılamadık aynı zamanda dün-
yanın b!rçok ülkes!ne hayat! derecede öneml! olan bu h!jyen 
malzemeler!n! ula%tırdık. 

Türk!ye olarak Mevlana’nın sözler!yle tüm dünyaya yardım 
malzemeler! gönderd!k. Afr!ka’da 44 ülke, Avrupa’da 43 ülke, 
Asya’da 33 ülke, Amer!ka’da 22 ülke, Okyanusya’da 15 ülke ol-
mak üzere toplamda 157 ülkeye farklı !ht!yaçlara göre yardım-
lar yaptık. Aralarında ABD, Almanya, "ng!ltere, F!nland!ya, 
Fransa, Norveç, F!l!st!n, Irak, "ran, Sur!ye, Afgan!stan, Belç!ka, 
Brez!lya ve Küba g!b! ülkeler!n oldu$u bu 157 ülken!n, hang! kı-
tadan hang! d!nden ya da gel!%m!%-az gel!%m!% ülke oldu$una 
bakmadan yardım ett!k. 

Bugün, Türk!ye A%ı Enst!tüsü ve Kl!n!k Ara%tırmalar Merkez!-
m!zde yerl! a%ı çalı%maları yo$un b!r %ek!lde devam ed!yor. #u 
anda Türk!ye’de 16 yerl! a%ı projes!n! desteklem!% bulunuyoruz 
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ve bunlardan 6 tanes!n!n faz çalı%masına ba%landı. Son a%ama-
sına geld!$!m!z a%ı çalı%maları net!celend!$!nde tıpkı vent!latör 
ve tıbb! ek!pman deste$!m!zde oldu$u g!b! bu noktada da dün-
yaya uzanan yardım el! olaca$ız. 

Kov!d-19, küresel b!r salgın olması ve tüm ülkeler! benzer %ek!l-
de etk!lemes! neden!yle küresel b!r ekonom!k daralmayı da be-
raber!nde get!rd!. Adeta b!r dom!no etk!s!yle dünyanın hemen 
her ülkes! ekonom!k anlamda bu kr!zden etk!lend!. Ancak ülke 
ekonom!m!z, 2020’n!n son çeyre$!nde elde ett!$! yüzde 5,9’luk 
büyüme performansıyla Kov!d-19 salgınına ra$men dünyanın 
en çok büyüyen !k!nc! ülkes! oldu.& "spanya’nın yüzde 9; B!rle-
%!k Krallık’ın yüzde 7,8; Fransa’nın yüzde 5; ABD’n!n yüzde 2,5 
küçüldü$ü küresel ekonom!k s!stemde ekonom!s!n! büyüten 
b!r ülke olmak, m!llet!m!zle b!rl!kte ba%ardı$ımız de$erl! b!r 
sonuçtur elbette. Bu büyümen!n arkasında h!ç %üphes!z aldı$ı-
mız tedb!rler, verd!$!m!z te%v!kler ve destekler !le m!llet!m!z!n 
çabası yatmaktadır. 

Türk!ye olarak sa$lık alanında oldu$u g!b! ekonom! alanında 
da tüm önlemler!m!z! hızlıca aldık. Henüz salgının ba%langıç 
günler!nde Ekonom!k "st!krar Kalkanı paket!n! 18 Mart 2020 
tar!h!nde kamuoyu !le payla%tık. Ekonom!k "st!krar Kalkanı pa-
ket! uygulamaya alındıktan sonra salgının seyr! ve hane halk-
larının !ht!yaçları d!kkate alınarak farklı tar!hlerde !lave bazı 
tedb!rler almaya devam ett!k. Her sektörden KOB"’ler ba%ta ol-
mak üzere esnaf, sanatkâr, sanay!c! ve !%letmec! tüm ekonom!k 
aktörler!n !ht!yaçlarını kar%ılayacak b!rçok tedb!r ve te%v!k! ha-
yata geç!rd!k. Ekonom! alanında yaptı$ımız çalı%maların tüm 
detaylarını bu k!tapta etraflıca göreceks!n!z. Güncel !ht!yaçlara 
göre bu çalı%malarımız devam edecekt!r. 

Salgının çalı%ma hayatına ve toplumsal hayata olumsuz etk!-
ler!n! ortadan kaldırmaya yönel!k çok sayıda tedb!r ve destek 
ortaya koyduk. Bu çerçevede b!reyden a!leye, a!leden topluma 
uzanan tüm süreçlerde tüm vatanda%ları kapsayan Sosyal Ko-
ruma Kalkanıyla vatanda%lara do$rudan aktardı$ımız kayna-
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$ın toplam tutarı 1 Mart 2021 !t!barıyla 53 m!lyar TL’y! a%tı. Kısa 
çalı%ma ödene$!nden !%ten çıkarmaların yasaklanmasına, nak-
d! ücret deste$!nden !%s!zl!k ödene$!ne, normalle%me deste$!n-
den telaf! çalı%ması uygulamasına, hızla !%e dönü% te%v!kler!n-
den !st!hdam destekler!ne, s!gorta pr!m ertelemes!nden SGK 
borç yapılandırılmasına, emekl! aylıklarının yen!den düzen-
lenmes!nden !% göremezl!k ödene$!n!n Kov!d-19 kapsamında 
da uygulanmasına, evs!zler!n konaklatılması projes!nden B!z 
B!ze Yeter!z Türk!ye’m M!ll! Dayanı%ma Kampanyasına kadar 
b!rçok te%v!k, destek, h!be ve yardım uygulaması bu süreçte ha-
yata geç!r!ld!. VEFA Sosyal Destek Grupları !le Türk!ye’n!n dört 
b!r yanındak! 65 ya% üstü ve kron!k rahatsızlı$ı olan vatanda%-
ların her türlü !ht!yacının kar%ılanması sa$landı. Ya%lılarımızın 
kapılarına kadar h!zmet götüren kamu personel!m!z!n, emn!-
yet b!r!mler!m!z!n ve s!v!l toplum kurulu%larının gösterd!kle-
r! dayanı%ma ruhu b!z! b!z yapan en büyük de$erler!n ba%ında 
geld! ku%kusuz. "lk zamanlarda moraller! adeta yerle b!r eden 
hastalı$ın kötü ps!koloj!s!n! bu dayanı%ma, b!rl!ktel!k ve yar-
dımla%ma ruhuyla a%tık. M!llet!m!z!n devlet!yle el ele verd!$! 
bu dönem, e%! benzer! görülmem!% v!cdan duygusunun bu top-
raklarda hala nasıl canlı oldu$unu tüm dünyaya gösterd!.

Salgın dönem!nde, vaka artı%ına engel olmak !ç!n kontrollü ha-
yat ve denet!m açısından da gerekl! adımları hızla attık. Ko-
v!d-19 kapsamında 81 "l Val!l!$!ne ve !lg!l! kurum ve kurulu%-
lara bugüne kadar 34’ü sınırlarla, 188’! yurt !ç! !le !lg!l! olmak 
üzere toplam 222 adet genelge/tal!mat/yazı gönderd!k. Tüm 
bu tal!matlar, hastalı$ın seyr!n! azaltmak ve sonlandırmak !ç!n 
sosyal hayatımızın b!rçok alanını salgın %artlarına uygun ha-
le get!rmek !ç!n uygulandı. Soka$a çıkma kısıtlamalarından 
markette alı%ver!% düzenlemeler!ne, dü$ünler!n, toplantıların, 
organ!zasyonların kısıtlı katılımcılarla salgın %artlarına uygun 
yapılmasından restoran ve benzer! !%letmelerde uygulanacak 
bazı kurallara kadar b!rçok düzenleme hayata geç!r!ld!. Has-
talıkla mücadelede en öneml! tedb!r olan ve az!z m!llet!m!z!n 
deste$!n! en fazla gördü$ümüz bu kısıtlamalar dolayısıyla tüm 
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vatanda%larımın gösterd!kler! sabır ve destek !ç!n en kalb! te-
%ekkürler!m! sunuyorum. 

Türk!ye’de !lk vakanın görülmes!n!n ardından alınan tedb!r-
ler kapsamında e$!t!m!n yüz yüze yapılmasına ara verd!k ve 
uzaktan e$!t!m model!ne geçt!k. Ülke olarak, dünya genel!nde 
uzaktan e$!t!me geçen ülkeler!n ba%ında yer aldık. D!$er ülke-
lere örnek olab!lecek b!r s!stem! !lk günden uygulamaya koy-
duk. Ö$renc!ler!m!z!n ve a!leler!n!n sa$lı$ı ön planda tutularak 
e$!t!m sürec!n! sürdürdük. Koronav!rüsün yargı çalı%anlarına 
ve vatanda%lara bula%ma r!sk!n! azaltmak amacıyla adalet h!z-
metler!nde gec!kmeks!z!n köklü ve kararlı tedb!rler! aldık. Kısa 
sürel! ertelemeler ve b!rçok !%lem!n uzaktan yapılması !ç!n ge-
rekl! altyapıları sa$ladık.

Üret!m ve ekonom!k hayatın devamı, tedar!k z!nc!r!n!n ve sos-
yal hayatın kes!nt!ye u$ramaması amacıyla sanay! alanında da 
gerekl! adımları attık. Sektörel destekler verd!$!m!z g!b!, de-
$!%en öncel!kler temel!nde yen! !ht!yaçların tedar!k! !ç!n yen! 
projelere yönel!k te%v!kler! de artırdık. 31 Mart 2020 tar!h!nde 
!lan ett!$!m!z “Kov!d-19 !le Mücadele ve Dayanıklılık Programı” 
kapsamında kamu, özel sektör, ün!vers!teler ve s!v!l toplum ku-
rulu%larının 63 projes!ne 48 m!lyon TL destek verd!k. 

Kov!d-19 sürec! ülkem!z! etk!lemeye ba%lamadan önce tarım 
ve gıda tedar!k!nde tüm hazırlıklarımızı !ved!l!kle yaptık. Gı-
da !%letmeler!n!n hammadde tedar!k!nden, ürün tesl!matları-
na kadar her a%amada gerekl! tedb!rler! en üst sev!yede aldık. 
Bu süreçte !lg!l! kurulu%larımızca ürün stokları sürekl! kontrol 
ed!ld!, h!jyen %artlarının sa$lanmasına yönel!k denet!mler sı-
kıla%tırıldı ve f!yat artı%larının olmaması !ç!n sıkı tak!p yapıl-
dı. Y!ne, t!caret alanında gerekl! tedb!rler!n alınmasına büyük 
önem verd!k. T!caret hayatının tüm aktörler!n! ve vatanda%la-
rımızın !ht!yaçlarını korumaya yönel!k b!rçok düzenleme yap-
tık ve madd! destek sa$ladık. Dı% t!caret!m!z!n bu süreçten en 
az etk!lenmes!ne yönel!k b!rçok g!r!%!m! devlet olarak hayata 
geç!rd!k. 
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Türk!ye olarak kısıtlı tur!zm hareketl!l!$!n!n oldu$u bu dönem-
de, rak!pler!m!z!n önüne geçerek tur!zmde en çok terc!h ed!len 
ülke konumumuzu güçlend!rmek !ç!n dünyada örnek alınan 
b!rçok uygulamaya !mza attık. Z!yaretç!lere “Güvenl! Tur!zm” 
arzı ba%ta olmak üzere, sektöre f!nansman ve tanıtım deste$!n! 
de !çeren kapsamlı tedb!rler sa$ladık. Ülkem!z!n tanıtım faal!-
yetler!ne Kov!d-19 sürec!nde de hız kesmeden devam ett!k. For-
mula 1 g!b! üzere dünyaca ünlü organ!zasyona ev sah!pl!$! yap-
tık. 2020 yılını tur!zm açısından rak!p ülkelere göre çok daha 
!y! geç!rd!k. N!tek!m, 2020 yılında ülkem!ze gelen tur!st sayısı 
yakla%ık 16 m!lyon olmu%tur.

Salgın, tüm dünyada oldu$u g!b! ülkem!zde de kültür ve sanat 
alanını olumsuz etk!led!. Gerek kamu gerekse özel sektörde 
kültür ve sanat alanındak! sorunları en aza !nd!rmek !ç!n her 
türlü gayret! sarf ett!k. Kov!d-19 dönem!nde vatanda%ımızın d!-
n! h!zmetlerden sa$lıklı b!r %ek!lde yararlanmalarını da t!t!zl!k-
le sa$ladık. "badetler!n usulüne uygun, güven !ç!nde, sa$lıklı ve 
h!zmet talep edenler!n haklarını koruyacak %ek!lde yer!ne get!-
r!lmes! amacıyla gerekl! tedb!rler! aldık. 

Tar!hte !nsanlı$ın atlattı$ı büyük kr!zler, tehl!keler, hastalıklar, 
salgınlar, yokluklar, sorunlar ve sıkıntılar her zaman olagelm!%-
t!r. "nsano$lu, tüm bu sorunlarla mücadele ederken kazandı-
$ı tecrübeler! de gelecek nes!llere aktarmı%tır. Günümüzde !se, 
dünya sah!p oldu$u tüm gel!%m!% teknoloj!ye, b!l!msel !lerle-
melere ve b!nlerce yıllık b!lg! b!r!k!m!ne ra$men Kov!d-19 adlı 
b!r v!rüsle ba% etmeye çalı%ıyor. Sa$lık s!stemler! çöküyor, eko-
nom!ler da$ılıyor, !nsanların ps!koloj!s! ve neredeyse tüm alı%-
kanlıklar yen!den %ek!llen!yor, devletler !le vatanda%ları ara-
sında güven bunalımı ya%anıyor, !nsanlar kend!ler!n! çares!z 
h!ssed!yor. 

"%te, dünyanın bu çares!z ve tükenm!%l!k hal!n!n aks!ne Türk!-
ye olarak devlet-m!llet dayanı%masının en güçlü örne$!n! or-
taya koyuyoruz. Çocuk, ya%lı, kadın ve erkek herkes üzer!ne 
dü%en sorumlulu$u yer!ne get!rmekte en ufak tereddüt duy-
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muyor. Devlet olarak h!ç olmadı$ımız kadar hızlı ve güçlü b!r 
%ek!lde dünyaya örnek b!rçok tedb!r! ve deste$! uygulamaya 
koyuyoruz. Dünyanın b!r ucunda da olsa tek b!r vatanda%ımızı 
b!le ülkem!ze get!reb!lecek !mkânlara sah!b!z. Sıkıntıların var-
lı$ını reddetmeden ama her güne% do$du$unda umudumuzu 
da tazeleyerek bugünler! a%mak !ç!n çalı%ıyoruz. Cumhurba%-
kanlı$ı Hükümet S!stem!m!z!n en de$erl! sonuçlarından b!r!-
n! ya%ayarak görüyoruz. Cumhurba%kanlı$ı Hükümet S!stem!-
n!n sa$ladı$ı koord!nasyon ve yönet!m kapas!tes!yle proakt!f, 
esnek ve etk!l! pol!t!kaları hayata geç!r!yoruz. Türk!ye’y! pek 
çok ülkeden olumlu yönde ayrı%tırmayı ba%ardı$ımız g!b! Tür-
k!ye’n!n her türlü farklı senaryoya hazırlıklı oldu$unu ve hızlı 
hareket edeb!ld!$!n! tüm dünyaya göster!yoruz. Gel!%m!% ülke-
lerden yardım almak zorunda kalan çares!z Türk!ye’den 157 ül-
keye yardım edeb!len özgüvenl!, güçlü b!r Türk!ye’y! ya%ıyoruz. 
Üzerler!nde ba$ımsızlı$ımızın sembolü %anlı bayra$ımızın yer 
aldı$ı yardım malzemeler! dostlu$umuzu, muhabbet!m!z!, v!c-
dan! bakı% açımızı ve !nsanlık onuru !ç!n gösterd!$!m!z çabayı 
dünyanın her yer!ne !let!yor.

M!llet!m!z!n sabrı ve özver!s! !le !nsanlık tar!h!n!n en zorlu sü-
reçler!nden daha az sıkıntılı geç!yoruz. Kayıplarımızın üzüntü-
süyle geçen b!r yılın ardından yen! b!r umuda, sa$lıklı günlere, 
b!rl!k ve beraberl!k !çer!s!nde yen! b!r gelece$e ta%ınaca$ımıza 
ku%kum yok. M!llet!n!n h!zmet!nde olan Türk!ye Cumhur!yet 
Devlet!, gelecek nes!ller!n atalarıyla gurur duyacakları b!r ülke 
!ç!n var gücüyle çalı%acaktır.

T Ü R K ! Y E  C UM H U R ! Y E T !  C UM H U R BA " K A N I

R E C E P  TAY Y ! P  E R D O #A N
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Son b!r yıldır !nsanlık tar!h!n!n en der!n kr!zler!nden b!-
r!ne tanıklık ett!k. Gel!%m!%-az gel!%m!%, kuzey-güney, 
zeng!n-fak!r ülke ayırt etmeks!z!n dünya genel!n! et-
k!leyen nad!r olaylardan b!r! olan Kov!d-19 salgınının 

!nsan hayatı, sa$lık, ekonom!, t!caret, s!yaset, ps!koloj! ve sos-
yoloj! alanlarını !lg!lend!ren sonuçları %!md!den der!n !zler bı-
rakmı% durumda. Gelecek on yılları etk!leyecek bu salgında, 
k!m! ülkeler kend!ler!nden beklenmed!k ölçüde ba%arısız oldu-
lar, k!m! ülkeler de b!rl!k ve beraberl!k ruhu !çer!s!nde dünyaya 
örnek oldular.

"%te Türk!ye de dünyayı der!nden sarsan bu salgınla mücadele 
ederken, m!llet-devlet b!rl!$! ve dayanı%masıyla hareket eden 
ba%arılı ülkeler kategor!s!ndek! yer!n! almı%tır. Türk!ye bu mü-
cadeley! sadece kend!s! !ç!n göstermem!%, d!$er ülkeler!n de 
yardımına ko%mu%tur. Cumhurba%kanımızın l!derl!$!nde v!c-
dan!, !nsan!, e%!tl!kç!, ad!l ve hak!kat!n de$erl! oldu$u b!r dünya 

Ö N S Ö Z
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!ç!n yürüttü$ümüz mücadelem!z bu küresel salgında da kend!-
s!n! gösterm!%t!r. 

Henüz salgının !lk günler!nde alınan tedb!rler, destekler, çalı%-
malar ve te%v!kler sayes!nde ülkem!z dünyanın b!rçok ülkes!ne 
göre çok daha !y! %ek!lde koronav!rüsle b!r yılı geç!rm!% durum-
da. Elbette bu süreçte b!rçok yakınımızı, de$erl! b!l!m !nsanla-
rımızı kaybetmen!n hüznü !çer!s!ndey!z. Bununla b!rl!kte, sal-
gının k!tlesel ölümlere neden olmaması ve hastalı$ın seyr!n!n 
yava%laması !ç!n sa$lıktan ekonom!ye, sosyal hayattan çalı%ma 
hayatına, tur!zmden tarıma kadar hayatın her noktasında ön-
lemler alınmı%, devlet!m!z her noktada vatanda%larına yardım 
el!n! uzatmı%tır. M!llet!m!z!n sabrı, feraset! ve d!rayet!, Sayın 
Cumhurba%kanımızın l!derl!$! ve kurumlar arası koord!nasyon 
!le bu zorlu sürec!n b!r yılını ger!de bıraktık.

Dünyada kırk be% gün !ç!nde hastane !n%a edeb!len !k! ülkeden 
b!r! olduk. "k! salgın hastanem!z, üç %eh!r hastanem!z ve d!$er 
tüm çalı%malar sayes!nde m!llet!m!z!n güçlü sa$lık s!stem!m!-
ze olan güven! daha da arttı. "ng!ltere, "talya, Fransa, ABD g!-
b! b!rçok gel!%m!% ülkede zor %artlarda tedav! görmeye çalı%an 
!nsanlardan farklı olarak Türk!ye Cumhur!yet! Devlet! sadece 
yurt!ç!ndek! vatanda%larına de$!l, dünyanın öbür ucunda da 
olsa vatanda%ını ülkes!ne get!r!p, ücrets!z tedav! !mkânlarını 
sa$layab!ld!.

"%te bu güç, ba$ımsızlık !radem!z!n b!r sonucudur. Kapı kapı 
dola%ıp ya%lıların !ht!yacını kar%ılayan gönüllü !nsanlarımızın 
özver!s! !se, bu m!llet!n en büyük harcıdır. Dünyaya örnek b!r 
%ek!lde dayanı%ma, anlayı%, sabır ve !nanç !çer!s!nde bu yüzyı-
lın en büyük sa$lık kr!z!n! a%maya çalı%an m!llet!m!z!n b!raz 
daha sabretmes!, bu salgın sürec!n!n son bulması açısından 
son derece de$erl!d!r. Tüm vatanda%larını, ayırt etmeks!z!n üc-
rets!z a%ılama sürec!ne ba%layan ülkem!z, küresel salgının ya-
rattı$ı tüm yaraları da çok kısa sürede !y!le%t!recekt!r. Çünkü 
b!z m!llet!z. M!llet olmanın gere$! olan her türlü duyguyu !ç!-
m!zde ye%erteb!l!yor, gere$!n! yapab!l!yoruz. 
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El!n!zdek! bu eser son b!r yılda Sayın Cumhurba%kanımızın l!-
derl!$!nde devlet!m!z!n ve m!llet!m!z!n Kov!d-19’a kar%ı verd!$! 
mücadeley! her yönüyle anlatan, tar!he not dü%en b!r belge n!-
tel!$!nded!r. D!l!yorum k!, sa$lık !çer!s!nde ya%ayacak gelecek 
nes!ller, ver!len bu destansı çabayı hayırla yad edecek ve !nsan-
lık !ç!n yaptıklarımızı daha !y! anlatacaklardır. 

T Ü R K ! Y E  C UM H U R ! Y E T !  C UM H U R BA " K A N L I # I  ! L E T ! " ! M  BA " K A N I

FA H R E T T ! N  A LT U N
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Türk!ye yakla"ık son 20 yıldır 
yaptı#ı sa#lık yatırımları 
sayes!nde salgın süres!nce sa#lık 
h!zmetler!nde herhang! b!r 
aksaklık ya"amamı"tır. 

B Ö L Ü M  1

B ! R  Y I L A
H I Z L I  B A K I " 
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2019 yılının Aralık ayında Ç!n’!n Wuhan kent!nde !lk 
kez görülen yen! t!p koronav!rüs (Kov!d-19) !le dünya 
kısa sürede henüz tanımadı$ı ve savunma mekan!z-
maları bell! olmayan b!r salgınla yüz yüze gelm!%t!r. 

Yapılan ara%tırmalar net!ces!nde, 13 Ocak 2020’de tanımlanan 
Kov!d-19’un ba%lıca bel!rt!ler! olarak ate%, öksürük, solunum 
sıkıntısı ön plana çıkmı%tır. Koronav!rüsler !nsanlarda ve hay-
vanlarda hastalı$a neden olan büyük b!r v!rüs a!les! olarak ta-
nımlanmakla b!rl!kte, Kov!d-19 yen! ke%fed!len koronav!rüsün 
yol açtı$ı bula%ıcı b!r hastalık olarak 2020 yılının en önem-
l! gündem maddes! olmu%tur. Dünya Sa$lık Örgütü (DSÖ) 20 
Ocak 2020 tar!h!nde yayımladı$ı koronav!rüs raporu !le v!rü-
sün !nsandan !nsana geçt!$!ne da!r !lk açıklamayı yapmı%; 30 
Ocak 2020 tar!h!nde küresel ac!l durum !lan etm!% ve 11 #ubat 
2020 tar!h!nde yen! t!p koronav!rüsün adını Kov!d-19 olarak 
açıklamı%tır. 

Kov!d-19, Wuhan’da den!z ürünler! ve hayvan pazarında gö-
rülmes!n!n ardından önce Ç!n’!n d!$er eyaletler!ne ardından 
hızla dünyanın genel!ne yayılmı%tır. Ocak (2020) ayı !ç!nde 
Kov!d-19’un görüldü$ü !lk ülkeler Tayland, Japonya, Amer!ka 
B!rle%!k Devletler! ve Fransa olmu%tur. Henüz Ocak ayı sona 
ermeden H!nd!stan, F!l!p!nler, Rusya, "spanya, "sveç ve "ng!l-

B Ö L Ü M  1
B ! R  Y I L A  H I Z L I  B A K I "
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tere v!rüsün görüldü$ü ülkeler arasına katılmı% ve ülke sayısı 
b!rkaç gün !ç!nde hızla artmı%tır. DSÖ, 7 Temmuz 2020 tar!h!n-
de dünya çapında 11,4 m!lyon vaka oldu$unu, 535 b!nden fazla 
k!%!n!n ya%amını y!t!rd!$!n! ve henüz salgının z!rve noktasına 
ula%madı$ını açıklamı%tır. 19 Ek!m 2020 tar!h!nde !se, kuzey 
yarımküren!n kı%a g!rmekte oldu$u ve özell!kle Avrupa ve Ku-
zey Amer!ka’da vakaların artmaya ba%ladı$ı, sonrak! b!rkaç 
ayın daha zorlu geçece$! uyarısı gelm!%t!r. N!hayet zorlu %artlar 
altında geçen 2020 yılının sonuna do$ru !nsanların korku ve 
kaygı düzeyler!n! arttıran b!r d!$er haber, Kov!d-19’un çok daha 
hızla yayıldı$ı bel!rt!len mutasyonu konusunda olmu%tur. DSÖ, 
"ng!ltere’de görülen ve %70 daha hızlı yayılan yen! tür !le !lg!l! 
ed!n!len b!lg!ler!n dünya kamuoyu !le payla%ılaca$ını !fade et-
m!%t!r. 

Büyük ölçüde solunum yolu !le bula%an Kov!d-19, küresel çapta 
sa$lık, e$!t!m, ekonom!, adalet, kültür, tur!zm vb. g!b! pek çok 
alanda etk!s!n! gösterm!%; hızla alınması gereken tedb!rler!n 
önem!n! gün yüzüne çıkarmı%tır. Türk!ye aldı$ı erken önlem-
lerle Kov!d-19’un ülkeye g!r!%!n! olab!ld!$!nce gec!kt!rmey! ba-
%armı%, !lk vaka 11 Mart 2020 tar!h!nde görülmü%tür. Salgınla 
mücadelede b!l!m temell! süreç yönet!m!n! önceleyen ülkem!z-
de, Koronav!rüs B!l!m Kurulu !lk vakanın görülmes!nden yak-
la%ık !k! ay önce 10 Ocak 2020 tar!h!nde kurulmu% ve salgının 
küresel tak!b! ve de$erlend!rmes!n! yapmaya ba%lamı%tır. Tür-
k!ye’de !lk vakanın görülmes!n!n hemen ardından Cumhurba%-
kanımız Sayın Recep Tayy!p Erdo$an ba%kanlı$ında Cumhur-
ba%kanlı$ı Küll!yes!nde koronav!rüs toplantısı düzenlenm!% ve 
salgını önley!c! kapsayıcı kararlar hızla alınmı%tır. "lk vakanın 
görülmes!nden b!r gün sonra (dünyada bu kararı en hızlı alan 
ülkelerden b!r! olarak) Türk!ye’de e$!t!me ara ver!lerek uzaktan 
e$!t!me geç!lm!%, kamu çalı%anlarının yurt dı%ına çıkı%ları özel 
!zne tab! olmu%, tüm spor müsabakalarının sey!rc!s!z oynan-
masına karar ver!lm!%, Kov!d-19’un yaygın görüldü$ü Avrupa 
ülkeler! !le uçu%lar durdurulmu%, kültür-sanat etk!nl!kler!, top-
lantı ve kongreler ertelenm!% ve salgının yayılımını önleyecek 
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pek çok karar bu toplantıda alınmı%tır. Sonrak! süreçte yurt 
dı%ından dönen vatanda%lar sa$lık kontrolünden geç!r!lerek 
B!l!m Kurulu’nun tavs!ye kararı !le ö$renc! yurtlarına yerle%t!-
r!lm!% ve 14 gün karant!na altına alınmı%tır. 

Bu önley!c! tedb!rler!n yanı sıra Cumhurba%kanımız Sayın Re-
cep Tayy!p Erdo$an ba%kanlı$ında 18 Mart 2020 tar!h!nde Ko-
ronav!rüsle Mücadele E%güdüm Toplantısı düzenlenm!% ve 100 
m!lyar l!ralık ‘Ekonom!k "st!krar Kalkanı’ paket! açıklanmı%tır. 
Küresel salgının ekonom!ye, güvenl!$e, tur!zme, t!carete, çalı%-
ma hayatına ve gündel!k ya%ama yönel!k do$uraca$ı olumsuz 
etk!ler! en aza !nd!rmek amacıyla kapsamlı destek paketler! be-
l!rl! aralıklarla hayata geç!r!lm!%t!r. 

22 Mart 2020 tar!h!nde 65 ya% ve üstü !le kron!k rahatsızlı$ı 
bulunanlara soka$a çıkma sınırlandırılması get!r!lm!%; kamu 
çalı%anları !ç!n h!zmet! aksatmayacak %ek!lde uzaktan çalı%ma, 
dönü%ümlü çalı%ma g!b! esnek çalı%ma yöntemler! uygulanmı%-
tır. 3 N!san 2020 tar!h!nde 30 büyük%eh!r !le Zonguldak !l!ne 
15 gün !ç!nde araç g!r!% çıkı%ı sonlandırılmı%; 11-12 N!san 2020 
tar!h!nde !se söz konusu %eh!rlerde hafta sonu soka$a çıkma 
kısıtlaması get!r!lm!% ve sonrak! süreçte hafta sonu soka$a çık-
ma kısıtlamaları ülke genel!nde vaka sayıları d!kkate alınarak 
bel!rl! dönemlerde uygulanmı%tır. 

Bu süreçte hayatın her alanını kapsayıcı düzenlemeler yapıl-
mı%, tüm !llerde Salgın Kurulları olu%turulmu%tur. B!r yandan 
dünyanın en büyük tahl!ye operasyonlarından b!r! olarak b!n-
lerce Türk vatanda%ının farklı co$rafyalardan ülkem!ze dönü%-
ler! gerçekle%t!r!l!rken d!$er yandan olu%turulan VEFA Sosyal 
Destek Grupları !le Türk!ye’n!n dört b!r yanındak! 65 ya% üstü 
ve kron!k rahatsızlı$ı olan vatanda%ların her türlü !ht!yacının 
kar%ılanması sa$lanmı%tır. Cumhur!yet tar!h!n!n en gen!% çaplı 
tahl!ye operasyonu olarak kayıtlara geçen süreçte, 142 ülkeden 
on b!nlerce vatanda%ımızın ülkem!ze dönü%ü sa$lanmı%tır. 368 
hasta vatanda%ımız !se ambulans uçak !le Türk!ye’ye get!r!l-
m!%t!r. Ayrıca Türk!ye, 17 Mart-11 Haz!ran 2020 dönem!nde 91 
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ülken!n tahl!yeler!ne destek olmu% ve 37 b!n 682 yabancının ül-
kem!zden tahl!yes! gerçekle%t!r!lm!%t!r. 

Kamu personel! ve STK gönüllüler!nden olu%an toplam 144 b!n 
907 k!%!n!n görev yaptı$ı VEFA Sosyal Destek Grupları geçt!$!-
m!z b!r yıllık salgın sürec!nde vatanda%lardan gelen 9 m!lyon 
805 b!n 462 taleb! yer!ne get!rm!%t!r. A!le, Çalı%ma ve Sosyal 
H!zmetler Ba%kanlı$ınca gel!%t!r!len ‘Sosyal Koruma Kalkanı’ 
kapsamında !se 3 m!lyon 124 b!n 580 hane z!yaret ed!lm!%t!r. 
65 ya% ve üzer! vatanda%lara konutlarında ya%lı ve engell! aylı$ı, 
emekl! ödemeler!, "#KUR ödemeler! ve Ekonom! "st!krar Paket! 
kapsamındak! ödemeler !le b!rl!kte toplam 2 m!lyar 926 m!lyon 
956 b!n 599 ödeme yapılmı%tır. Kov!d-19 salgın sürec!nden tek 
etk!lenen !nsanlar de$!l aynı zamanda sokak hayvanları ol-
mu%tur. Bütün %eh!rlerde s!v!l toplum kurulu%ları !le !% b!rl!$! 
yapılarak hayvanların barınması, beslenmes! ve ya%am alanla-
rının dezenfekte ed!lmes! g!b! tüm !ht!yaçlarının kar%ılanması 
Tarım ve Orman "l Müdürlükler!n!n koord!nasyonunda sa$lan-
mı%tır. 

Türk!ye yakla%ık son 20 yıldır yaptı$ı sa$lık yatırımları sayes!n-
de salgın süres!nce sa$lık h!zmetler!nde herhang! b!r aksaklık 
ya%amamı%tır. Ayrıca Türk!ye son yıllarda yapımına hız ver!len 
%eh!r hastaneler! !le salgın sürec!ne güçlü g!rm!%t!r. Salgının 
!lerleyen süreçler!nde gerçekle%eb!lecek !ht!maller! göz önünde 
bulundurarak, h!çb!r vatanda%ın ma$dur olmaması !ç!n salgın 
hastaneler! !n%aatlarına hızla ba%lamı% ve bu hastaneler!, kısa 
sürede tamamlayarak faal!yete geç!rm!%t!r. 1 Mart 2020- 1 Mart 
2021 tar!hler! arasında 3 #eh!r Hastanes! ("stanbul Ba%ak%eh!r, 
Konya ve Tek!rda$ #eh!r Hastanes!), 25 hastane yen! b!na, 11 
hastane ek b!na olmak üzere toplam 48 sa$lık tes!s! h!zmete 
geçm!%t!r. Kov!d-19 tedav!ler!n!n sorunsuz yürütüleb!lmes! !ç!n 
bünyes!nde enfeks!yon hastalıkları, kl!n!k m!krob!yoloj!, gö$üs 
hastalıkları ve !ç hastalıkları uzmanı hek!mlerden en az !k!s!-
n!n bulundu$u ve 3. sev!ye er!%k!n yo$un bakım yata$ı bulunan 
81 !lde, 177 salgın hastanes! bel!rlenm!%t!r. Salgın dönem!nde 
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kamu hastaneler!n!n er!%k!n yo$un bakım yatak kapas!tes! %51 
artırılmı%tır.

Bütün dünyanın salgın buhranı !le ayakta kalmaya çalı%tı$ı ve 
!lk %oku üzer!nden atmaya gayret gösterd!$! sürec!n !lk döne-
m!nde, ülkem!z ulusal b!rl!k ve beraberl!k örne$! serg!leyerek 
‘B!z B!ze Yeter!z Türk!ye’m’ kampanyasını hayata geç!rm!% ve el 
b!rl!$!yle salgının etk!ler!n! daha a$ır h!sseden kes!mlere des-
tek olunmu%tur. 

Sa$lık Bakanlı$ı tarafından N!san 2020 ba%ında kurulan Salgın 
"zolasyon Tak!p Projes! ("TP) salgının azaltılması ve hastala-
rın !zolasyonu !ç!n gel!%t!r!lm!% ve "let!%!m Ba%kanlı$ı tarafın-
dan duyurularak farkındalık çalı%ması yapılmı%tır. Ayrıca Sa$-
lık Bakanlı$ı aynı ay !ç!nde r!sk bölgeler!, a!le tak!b!, Kov!d-19 
test!, günlük koronav!rüs tablosu ve har!ta üzer!nden hastane, 
eczane b!lg!ler!n!n er!%!leb!ld!$! ‘Hayat Eve Sı$ar (HES)’ mob!l 
uygulamasını kullanıma açmı%tır. Daha sonra bu uygulamada 
yer alan kod uygulaması (HES Kodu) !le k!%!ler!n r!sk durumla-
rı sorgulanarak toplu ta%ıma kullanımı, seyahat, z!yaret, AVM 
vb. sosyal alanlara g!rmeler! düzenlenm!% ve !zolasyon bölge-
ler!n! terk etmeler!n!n önüne geç!lm!%t!r. HES uygulaması !le 
ayrıca; yo$unluk har!tası !le r!skl! bölgeler !nceleneb!lmekte, 
temas uyarısı yapılab!lmekte, HES Kodu !%lemler! gerçekle%t!r!-
leb!lmekte, kural !hlal! !hbarı yapılab!lmekte, a%ı b!lg!ler! tak!p 
ed!leb!lmekte, yan etk! ve h!zmet de$erlend!rme anket! doldu-
rulab!lmekted!r. Toplum tarafından en etk!l! %ek!lde kullanılan 
HES, tek!l bazda 62.104.776 kez vatanda%lar tarafından cep te-
lefonlarına !nd!r!lm!%t!r. 

Türk!ye salgının ba%ından !t!baren %effaf b!r süreç !zleyerek 
günlük test ve vaka sayılarını ulusal ve uluslararası kamuoyla-
rı !le payla%mı%tır. Ülkem!z!n Kov!d-19 !le mücadeles!nde çok 
öneml! b!r unsur !se, uluslararası medya organlarında ba%arılı 
b!r uygulama olarak yer alan ve pek çok ülke !ç!n örnek te%k!l 
eden ‘F!lyasyon ve "zolasyon Tak!p S!stem! (F"TAS)’ olmu%tur. 
F"TAS uygulaması, salgın sürec!nde saha !ncelemes! ve vaka-
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nın b!ld!r!m! sonrasında kayna$ın ve etken!n bel!rlenmes!ne 
(f!lyasyon) yönel!k çalı%malar yapılması ve temaslılar dâh!l 
koruma ve kontrol önlemler!n!n alınması !ç!n gel!%t!r!lm!%t!r. 

Ülkem!zde !lk Kov!d-19 vakasının açıklandı$ı günden !t!baren, 
vakalar !ç!n f!lyasyon çalı%maları yapılmakta, salgın yayılım 
har!tası çıkarılmakta ve bu sayede alınan tedb!rle vaka artı% hı-
zının dü%ürülmes!nde ba%arı sa$lanmaktadır. 3 k!%!den olu%an 
f!lyasyon ek!pler! Türk!ye’n!n 81 !l!nde, mob!l c!hazlarla vaka 
ortaya çıkar çıkmaz tarama yaparak vakaya ve temaslılarına 
ula%ıp f!lyasyon !%lem!n! F"TAS uygulaması !le gerçekle%t!r-
mekted!r. Uygulama !le poz!t!f çıkan vatanda%larımızın !laçları 
da do$rudan evler!nde kend!ler!ne tesl!m ed!lerek yayılımın 
artmasının önüne geç!lmekte ve r!sk grubundak! k!%!ler!n er-
ken tanı !le tedav!s!ne ba%lanmaktadır.

Türk!ye salgının ba%ından !t!baren b!r yandan ülke !ç!nde al-
dı$ı kararları hızla hayata geç!r!rken d!$er yandan tıbb! mal-
zeme sıkıntısı ya%ayan ve salgının %!ddet!n! artırdı$ı pek çok 
ülkeye yardımda bulunmu%tur. Kov!d-19 sürec!n!n henüz !lk 
aylarında Türk!ye’n!n salgın sürec! yönet!m! ve küresel !% b!rl!-
$! çerçeves!nde gerçekle%t!rd!$! yo$un çabaları üzer!ne ulusla-
rarası aktörlerden açıklamalar pe% pe%e gelm!%t!r. DSÖ Türk!ye 
Tems!lc!s! Pavel Ursu, Türk!ye’n!n tanı kapas!tes! ve Kov!d-19 
!le mücadelede tedav! konusundak! muazzam çabaları nede-
n!yle örnek b!r ülke oldu$unu ve sürec! %effaf b!r %ek!lde yü-
rüttü$ünü bel!rtm!%t!r. NATO Genel Sekreter! Jens Stoltenberg, 
N!san 2020’de Türk!ye’n!n müttef!kler!ne en çok yardım sa$la-
yan ülkelerden b!r! oldu$unu ve Türk!ye’den "ng!ltere’ye tıbb! 
malzeme ve k!%!sel koruma e%yası götüren asker! uça$ın !lk kez 
NATO’nun tek sefer numarasını kullandı$ını açıklamı%tır. DSÖ 
Avrupa Bölge D!rektörü Hans Kluge !se, DSÖ adına Türk!ye’n!n 
ba%ta "ng!ltere, "talya, "spanya ve Balkan ülkeler!ne sa$ladı$ı 
tıbb! ek!pman deste$! ve gösterm!% oldu$u dayanı%ma !ç!n %ük-
ranlarını !lett!$!n! !fade etm!%t!r.
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Kov!d-19 tedav!s!nde özell!kle yo$un bakım hastaları !ç!n ha-
yat! önem ta%ıyan solunum c!hazı konusunda da Türk!ye yerl! 
üret!m! gerçekle%t!rerek hem kend! vatanda%larına hem de so-
lunum c!hazı !ht!yacı bulunan ülkelere deste$!n! gösterm!%t!r. 
Ülkem!z, Sa$lık Bakanlı$ı ve Sanay! ve Teknoloj! Bakanlı$ının 
m!hmandarlı$ında özel sektörle b!r araya gelerek kısa sürede 
solunum c!hazı üreten ve !hraç eden b!r konuma gelm!%t!r. N!-
tek!m b!r yıllık süreçte Sa$lık Bakanlı$ı, M!ll! Savunma Bakan-
lı$ı, Dı%!%ler! Bakanlı$ı, Kızılay, T"KA, AFAD ve d!$er yardım 
kurulu%ları !le b!rl!kte Türk!ye, 159 ülkeden (49 Afr!ka ülkes!, 
41 Avrupa ülkes!, 33 Asya ülkes!, 21 Amer!ka ülkes!, 15 Okya-
nusya ülkes! olmak üzere) farklı n!tel!kte gelen yardım talepler! 
kapsamında, 157 ülke ve 12 uluslararası kurulu%a yardım sa$-
lamı%tır. Tıbb!, k!%!sel koruyucu yardımları ve solunum c!hazı 
h!beler!n!n yanı sıra Türk!ye salgın süres!nce gıda güvenl!$! 
sorunu ya%ayan ülkelere de gıda yardımlarında bulunmu%tur. 

N!san ayında ba%layana soka$a çıkma kısıtlamaları sonrasında 
Haz!ran 2020’den !t!baren havaların ısınması, açık alanlarda 
sosyalle%me !mkanın gen!%lemes! ve kısıtlamaların gev%eme-
s!yle salgında n!speten b!r rahatlama dönem! ya%anmı%tır. Tem-
muz-A$ustos-Eylül 2020 ayları boyunca kademel! normalle%-
me sürec! çerçeves!nde sosyal hayatın rahatlatılmasına dönük 
adımlar atılmı%tır. Kasım 2020’den !t!baren !se tüm dünyada 
etk!s!n! artıran Kov!d-19 salgını !le dünya !le b!rl!kte Türk!ye de 
kısıtlamaların yo$unla%tırıldı$ı b!r döneme g!rm!%t!r. Ülkeler 
2020 yılı boyunca vaka ve ölüm sayılarını d!kkate alarak farklı 
derecelerde kısıtlama ve önlemler! hayata geç!rm!% ve süreç yö-
net!m! boyunca tedb!rler bölgelere göre de$!%!kl!k gösterm!%t!r.

Kov!d-19 salgını !le mücadele eden dünyaya 2020 yılının son 
çeyre$!nde a%ı konusunda gelen olumlu haberler umut olmu%-
tur. Erken dönemde faz III çalı%malarına ba%lanmı% be% a%ı üç 
farklı yöntemle üret!lmekted!r. Geleneksel yöntemle üret!len 
ve !nakt!f b!r a%ı olan S!novac a%ısının Türk!ye’de yapılan faz 
III çalı%ması sonuçlarına göre söz konusu a%ının etk!nl!$! %83,5 
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olarak tesp!t ed!lm!%, hastane yatı%larını engelleme oranı !se 
%100 olmu%tur. V!ral Vektör (Adenov!rüs) a%ıları !ç!nde canlı 
m!kroorgan!zmalar barındırmakta ve yen! a%ı gel!%t!rme tekno-
loj!ler! kapsamında üret!lmekted!r. Sputn!k-V ve Oxford/Astra-
Zeneca a%ıları (AZA-1222) bu sınıfta yer almaktadır. Üçüncü a%ı 
üret!m yöntem! olarak !se Mesajcı RNA (mRNA) a%ıları sayıl-
makta ve laboratuvarda yapay olarak üret!len mRNA’lar tıpkı 
kend! mRNA’larımız g!b! çalı%arak v!rüse kar%ı b!z! uyarmayı 
amaçlamaktadır. B!ontech/Pf!zer ve Moderna a%ıları bu sınıfa 
g!rmekted!r. Türk!ye A%ı Enst!tüsü ve Kl!n!k Ara%tırma Merke-
z! yerl! a%ı üret!m!nde son noktaya gelm!%t!r. Ülkem!zde !lk va-
ka görüldükten 12 gün sonra 23 Mart 2020 tar!h!nde Kov!d-19 
a%ısı gel!%t!rmeye yönel!k Ar-Ge proje ça$rısı yapılmı%tır. 17 
N!san 2020 tar!h!nde !se, TÜB"TAK kl!n!k önces! çalı%maları 
tamamlayıp TÜSEB üzer!nden yapılacak ba%vurulara destek 
ver!lece$!n! !lan etm!%t!r. Türk!ye’de %u anda 16 yerl! a%ı projes! 
desteklenmekted!r ve bunlardan 6 tanes!n!n faz çalı%masına 
ba%lanmı%tır. 

A%ılama çalı%maları 2021 yılı ba%ında sa$lık çalı%anları ve ön-
cel!kl! gruplar üzer!nde ba%lamı%tır. Türk!ye’de uygulanan tüm 
a%ılar Sa$lık Bakanlı$ınca anal!z ed!lerek güvenl!k açısından 
de$erlend!r!ld!kten sonra kullanıma sunulmaktadır. Sa$lık 
Bakanlı$ı Halk Sa$lı$ı Genel Müdürlü$ü (HSGM) tarafından 
gel!%t!r!len A%ı Tak!p S!stem! (ATS) !le süreç yönet!lmekte ve 
s!stem kanıta dayalı ürün güvenl!$! sa$lamaktadır. Dünyada 
ülke bazında sıcaklık, m!at ve stok tak!b! yapan !lk ve tek s!tem 
olarak ulusal ve uluslararası patent! HSGM adına alınmı%tır. 
Türk!ye’de kl!n!k çalı%malar tamamlandıktan sonra toplumsal 
a%ılama sürec! 13 Ocak 2021 tar!h!nde ba%lamı%tır. Koronav!-
rüs B!l!m Kurulu’nun aldı$ı karar !le a%ılama öncel!kl! olarak 
sa$lık çalı%anlarına, sonrasında ya% gruplarına göre en üst ya% 
grubundan ba%layarak kademel! olarak devam etmekted!r. Bu-
güne kadar Türk!ye’de Kov!d-19 a%ılama programı kapsamında 
b!r!nc! doz yapılan a%ı sayısı 7 m!lyon 895 b!n, !k!nc! doz yapı-
lan a%ı sayısı 3 m!lyon 131 b!n olmak üzere toplam 11 m!lyon 27 
b!n a%ı yapılmı%tır. (14.03.2021) 
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Ülkem!z 2021 Mart ayı !t!bar!yle %eh!r bazlı kısıtlama ve ted-
b!r uygulamasına geçm!%t!r. Bu çerçevede !ller vaka sayıları baz 
alınarak mav! (dü%ük r!skl!), sarı (orta r!skl!), turuncu (yüksek 
r!skl!) ve kırmızı (çok yüksek r!skl!) olmak üzere kategor!ze 
ed!lmekte ve yüz yüze e$!t!m, soka$a çıkma kısıtlaması, resm! 
meras!mler, spor, kültür ve sanat faal!yetler!, kafe ve restoran-
ların h!zmet %ekl! g!b! pek çok konu kademel! normalle%me 
prens!b!ne göre düzenlenmekted!r. 

Türk!ye, uyguladı$ı ekonom!k ve sosyal pol!t!kalarla salgının 
!lk yılını en az hasarla atlatan nad!r ülkelerden b!r! olmu%tur. 
Hayata geç!r!len destek ve te%v!kler !ç!n 311 m!lyar l!rayı bulan 
b!r kaynak kullanılmı% ve her b!r vatanda%ın yanında olunma-
ya özen göster!lm!%t!r. Ülkem!z Kov!d-19’un damgasını vurdu-
$u 2020 yılında yüzde 1,8’l!k büyüme oranıyla Ç!n’den sonra 
!k!nc! sırada yer almı%tır. 

Bugün geld!$!m!z noktada, a%ıyla b!rl!kte normalle%me süre-
c!n!n hızlanaca$ına da!r umut yaygınla%makla b!rl!kte, b!r yılı 
a%an salgın tecrübes!n!n toplumsal ya%am, ekonom!, e$!t!m, 
t!caret ve üret!m b!ç!mler!nde parad!gma de$!%!m!ne neden 
olaca$ı a%!kardır. D!j!talle%men!n hayatın merkez!ne yerle%t!-
$! bu yen! düzene ülkeler!n adaptasyonu, yönet!m ve l!derl!k 
süreçler!nde b!r!nc!l derecede etk!l! olacaktır. Ülkem!z gerek 
teknoloj! alt yapısı, gerekse sa$lık ve ekonom! alanında salgın 
sürec! yönet!m!n! ba%arıyla sürdüren örnek b!r ülke olarak gele-
cek dünyasında em!n ve yol göster!c! b!r poz!syonda olacaktır. 
Cumhurba%kanımız Sayın Recep Tayy!p Erdo$an’ın her alan-
da vurguladı$ı küresel !% b!rl!$!, küresel adalet, küresel e%!tl!k, 
küresel refah, küresel huzurlu ve güvenl! b!r gelecek !lkeler!n!n 
önem! bu süreçte daha !y! anla%ılmı% ve dünyanın gelecek v!z-
yonuna ı%ık olmu%tur. Tüm dünya !nsanlarının kaderler!n!n 
b!rb!rler!ne ba$lı oldu$unu yen!den hatırlatan Kov!d-19, salgın 
sonrası döneme da!r öneml! !puçları vermekted!r. Türk!ye’n!n 
!nsan! pol!t!kalarının yalnızca salgın sürec!nde de$!l, ya%ana-
b!l!r b!r dünya !ç!n küresel b!r !ht!yaç/zorunluluk oldu$u görül-
mü%tür. Ülkem!z n!hayete yakla%an a%ı çalı%maları sonrasında 
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da dünyadan gelen solunum c!hazı, tıbb! malzeme ve koruyucu 
ek!pman !ht!yaçlarına verd!$! hızlı yanıtı a%ı konusunda da ger-
çekle%t!recekt!r. DSÖ 5 #ubat 2021 tar!h!nde yaptı$ı açıklamada 
2,5 m!lyar nüfusu olan yakla%ık 130 ülkede henüz tek b!r doz a%ı 
yapılmadı$ını açıklamı%tır. DSÖ’nün sık sık ad!l er!%!m vurgusu 
yaptı$ı a%ı konusunda da Türk!ye öncü olacaktır. 
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2002-2021 yılları arasında 
Türk!ye gerek sa#lık 
h!zmetler!ne er!"!m gerekse 
sa#lık göstergeler!n!n her b!r! 
açısından öneml! !lerlemeler 
kaydetm!"t!r. Türk!ye 100 b!n 
k!"!ye dü"en yo#un bakım 
yata#ı sayısı !t!barıyla B!rle"!k 
Krallık, Almanya, Fransa g!b! 
b!rçok gel!"m!" ülkey! ger!de 
bırakmı"tır.

B Ö L Ü M  2

T Ü R K ! Y E ’ N ! N 
V ! Z Y O N E R  S A # L I K 

P O L ! T ! K A S I  v e 
Y A T I R I M L A R I
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2002 yılından bu yana Türk!ye’n!n özell!kle odaklandı-
$ı temel pol!t!ka alanlarından b!r! sa$lık olmu%tur. Va-
tanda%ların daha kal!tel! sa$lık h!zmetler! alab!lmes! 
ve sa$lık alanının yen!den yapılandırılması amacıyla 

çok büyük reformlara !mza atılmı% ve küresel düzeyde önem-
l! ba%arılar elde ed!lm!%t!r. Söz konusu dönemde gerek sa$lık 
h!zmetler!ne er!%!m gerekse sa$lık göstergeler!n!n her b!r! açı-
sından öneml! !lerlemeler kayded!lm!%t!r. Sa$lık alanındak! bu 
atılımlar sayes!nde Türk!ye b!r yandan sa$lık alanındak! ulus-
lararası !ndekslerde sıralamadak! yer!n! yükselt!rken d!$er 
yandan dünya genel!nde örnek göster!len ülke hal!ne gelm!%t!r. 

2002-2021 dönem!nde “Sa$lıkta Dönü%üm” ba%lı$ı altında 
“Merkez! Hek!m Randevu S!stem!”, “TeleTıp”, “SABIM”, “e-Na-
bız K!%!sel Sa$lık S!stem!” g!b! vatanda%ların daha kal!tel! sa$-
lık h!zmet! almasını sa$layacak b!rçok projen!n yanı sıra sa$lık 
altyapısı, sa$lık kadrosu ve hastaneler alanında çok öneml! ça-
lı%malar hayata geç!r!lm!%t!r. 

Konuyla !lg!l! dünyadak! tüm uzmanların üzer!nde mutabık 
kaldı$ı üzere, Kov!d-19 g!b! dünyaya hızla yayılan b!r salgın du-
rumunda özell!kle sa$lık altyapısı, kadrosu ve hastane kapas!-
tes! daha da öneml! hale gelmekted!r. 

B Ö L Ü M  2
T Ü R K ! Y E ’ N ! N  V ! Z Y O N E R  S A # L I K 

P O L ! T ! K A S I  v e  YA T I R I M L A R I 



36  |  TÜRK!YE’N!N KORONAV!RÜSLE BA"ARILI MÜCADELES! 

2 0 0 2 - 2 0 2 1  D Ö N E M ! N D E
S A " L I K  A L A N I N A  YA P I L A N  YA T I R I M L A R ,  Ü L K E M ! Z ! N  B U 

K Ü R E S E L  S A L G I N A  K A R # I  K O Y M A  K A P A S ! T E S !  V E  M Ü D A H A L E 

G Ü C Ü N Ü  Ç O K  F A Z L A  A R T I R M I # T I R . 



TÜRK!YE’N!N V!ZYONER SA#LIK POL!T!KASI VE YATIRIMLARI  |  37  

Bu ba$lamda, salgın durumlarında öncel!kle d!kkate alınab!le-
cek sa$lık göstergeler! açısından son 19 yılda Türk!ye’n!n kat 
ett!$! mesafe ve uluslararası alandak! konumu a%a$ıdak! gra-
f!klerde ve tablolarda detaylı %ek!lde göster!lmekted!r. 

Yıllara ve Sektöre Göre Hastane Yatak Sayısı

2002 yılında Türk!ye’de hastanelerdek! yatak sayısı 164.471 
!ken, 05.03.2021 tar!h! !t!barıyla bu sayı 253.106’ya yükselm!%-
t!r. 

YILLARA VE SEKTÖRLERE GÖRE HASTANE YATAK SAYISI

! SA"LIK BAKANLI"I ÜN#VERS#TE ÖZEL TOPLAM

2002 107.394 26.341 30.736 164.471

2003 107.771 26.619 31.075 165.465

2004 108.511 28.025 30.171 166.707

2005 110.109 29.014 31.849 170.972

2006 110.819 31.193 32.330 174.342

2007 112.037 30.978 34.985 178.000

2008 114.428 29.912 38.843 183.183

2009 115.443 30.112 43.083 188.638

2010 120.180 35.001 45.058 200.239

2011 121.297 34.802 38.405 194.504

2012 122.322 35.150 42.600 200.072

2013 121.269 36.056 44.706 202.031

2014 123.690 36.670 46.476 206.836

2015 122.331 38.361 48.956 209.648

2016 132.921 37.707 47.143 217.771

2017 135.339 41.324 49.200 225.863

2018 139.651 42.066 50.196 231.913

2019 145.403 42.925 51.031 239.359

2020 157.036 43.275 52.176 252.487

2021 157.439 43.380 52.287 253.106
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Yıllara Göre Yo#un Bakım Yatak Sayısı

2002 yılında Türk!ye’dek! yo$un bakım yatak sayısı sadece 
2.214 !ken, bu sayı 2021 yılı !t!barıyla 48.630’a yükselm!%t!r.

YIL SEKTÖR
YEN#DO"AN YO"UNBAKIM

1.SEV. 2.SEV. 3.SEV. 4A SEV. 4B SEV. TOP.

TÜM SEKTÖRLER

2008

SA"LIK BAKANLI"I 505 801 404 0 0 1.710

ÜN#VERS#TE 53 71 463 0 0 587

ÖZEL 574 473 373 0 0 1.420

TÜM SEKTÖRLER 1.132 1.345 1.240 0 0 3.717

2009

SA"LIK BAKANLI"I 650 952 539 0 0 2.141

ÜN#VERS#TE 88 86 519 0 0 693

ÖZEL 598 633 530 0 0 1.761

TÜM SEKTÖRLER 1.336 1.671 1.588 0 0 4.595

2010

SA"LIK BAKANLI"I 667 998 752 0 0 2.417

ÜN#VERS#TE 94 167 566 0 0 827

ÖZEL 784 694 870 0 0 2.348

TÜM SEKTÖRLER 1.545 1.859 2.188 0 0 5.592

2011

SA"LIK BAKANLI"I 802 1.113 1.046 0 0 2.961

ÜN#VERS#TE 89 218 551 0 0 858

ÖZEL 891 697 1.247 0 0 2.835

TÜM SEKTÖRLER 1.782 2.028 2.844 0 0 6.654

2012

SA"LIK BAKANLI"I 844 1.190 1.080 0 0 3.114

ÜN#VERS#TE 106 209 629 0 0 944

ÖZEL 1.093 773 1.602 0 0 3.468

TÜM SEKTÖRLER 2.043 2.172 3.311 0 0 7.526

2013

SA"LIK BAKANLI"I 926 1.173 1.128 0 0 3.227

ÜN#VERS#TE 109 201 792 0 0 1.102

ÖZEL 1.170 889 1.928 0 0 3.987

TÜM SEKTÖRLER 2.205 2.263 3.848 0 0 8.316
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2008 - 2013 YILLARI ARASI

YIL SEKTÖR
ÇOCUK YO"UNBAKIM

1.SEV. 2.SEV. 3.SEV. 4A SEV.

TÜM SEKTÖRLER

2008

SA"LIK BAKANLI"I 0 0 0 0

ÜN#VERS#TE 0 0 0 0

ÖZEL 0 0 0 0

TÜM SEKTÖRLER 0 0 0 0

2009

SA"LIK BAKANLI"I 0 0 0 0

ÜN#VERS#TE 0 0 0 0

ÖZEL 0 0 0 0

TÜM SEKTÖRLER 0 0 0 0

2010

SA"LIK BAKANLI"I 0 0 0 0

ÜN#VERS#TE 0 0 0 0

ÖZEL 0 0 0 0

TÜM SEKTÖRLER 0 0 0 0

2011

SA"LIK BAKANLI"I 90 185 164 439

ÜN#VERS#TE 45 86 231 362

ÖZEL 9 0 2 11

TÜM SEKTÖRLER 144 271 397 812

2012

SA"LIK BAKANLI"I 37 259 176 472

ÜN#VERS#TE 28 102 242 372

ÖZEL 7 8 0 15

TÜM SEKTÖRLER 72 369 418 859

2013

SA"LIK BAKANLI"I 10 259 224 493

ÜN#VERS#TE 46 128 300 474

ÖZEL 12 0 18 30

TÜM SEKTÖRLER 68 387 542 997
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YIL SEKTÖR
ER#$K#N YO"UNBAKIM

1.SEV. 2.SEV. 3.SEV. Ara YB TOP.

TÜM SEKTÖRLER

2008

SA"LIK BAKANLI"I 2.060 1.478 1.173 0 4.711

ÜN#VERS#TE 319 401 1.821 0 2.541

ÖZEL 1.202 920 874 0 2.996

TÜM SEKTÖRLER 3.581 2.799 3.868 0 10.248

2009

SA"LIK BAKANLI"I 2.061 1.761 1.388 0 5.210

ÜN#VERS#TE 368 537 1.888 0 2.793

ÖZEL 1.097 1.081 1.244 0 3.422

TÜM SEKTÖRLER 3.526 3.379 4.520 0 11.425

2010

SA"LIK BAKANLI"I 2.342 1.944 1.536 0 5.822

ÜN#VERS#TE 509 603 1.787 0 2.899

ÖZEL 1.492 1.152 1.352 0 3.996

TÜM SEKTÖRLER 4.343 3.699 4.675 0 12.717

2011

SA"LIK BAKANLI"I 2.156 2.206 1.819 0 6.181

ÜN#VERS#TE 477 611 1.582 0 2.670

ÖZEL 1.679 1.118 1.863 0 4.660

TÜM SEKTÖRLER 4.312 3.935 5.264 0 13.511

2012

SA"LIK BAKANLI"I 2.295 2.352 2.088 0 6.735

ÜN#VERS#TE 500 634 1.786 0 2.920

ÖZEL 1.966 1.371 2.312 0 5.649

TÜM SEKTÖRLER 4.761 4.357 6.186 0 15.304

2013

SA"LIK BAKANLI"I 2.307 2.602 2.324 0 7.233

ÜN#VERS#TE 503 758 2.080 0 3.341

ÖZEL 1.766 1.630 2.681 0 6.077

TÜM SEKTÖRLER 4.576 4.990 7.085 0 16.651

2008 - 2013 YILLARI ARASI
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YIL SEKTÖR
TOPLAM YO"UNBAKIM

1.SEV. 2.SEV. 3.SEV. 4A SEV. 4B SEV. Ara YB TOP.

TÜM SEKTÖRLER 2.214

2008

SA"LIK BAKANLI"I 2.565 2.279 1.577 0 0 0 6.421

ÜN#VERS#TE 372 472 2.284 0 0 0 3.128

ÖZEL 1.776 1.393 1.247 0 0 0 4.416

TÜM SEKTÖRLER 4.713 4.144 5.108 0 0 0 13.965

2009

SA"LIK BAKANLI"I 2.711 2.713 1.927 0 0 0 7.351

ÜN#VERS#TE 456 623 2.407 0 0 0 3.486

ÖZEL 1.695 1.714 1.774 0 0 0 5.183

TÜM SEKTÖRLER 4.862 5.050 6.108 0 0 0 16.020

2010

SA"LIK BAKANLI"I 3.009 2.942 2.288 0 0 0 8.239

ÜN#VERS#TE 603 770 2.353 0 0 0 3.726

ÖZEL 2.276 1.846 2.222 0 0 0 6.344

TÜM SEKTÖRLER 5.888 5.558 6.863 0 0 0 18.309

2011

SA"LIK BAKANLI"I 3.048 3.504 3.029 0 0 0 9.581

ÜN#VERS#TE 611 915 2.364 0 0 0 3.890

ÖZEL 2.579 1.815 3.112 0 0 0 7.506

TÜM SEKTÖRLER 6.238 6.234 8.505 0 0 0 20.977

2012

SA"LIK BAKANLI"I 3.176 3.801 3.344 0 0 0 10.321

ÜN#VERS#TE 634 945 2.657 0 0 0 4.236

ÖZEL 3.066 2.152 3.914 0 0 0 9.132

TÜM SEKTÖRLER 6.876 6.898 9.915 0 0 0 23.689

2013

SA"LIK BAKANLI"I 3.243 4.034 3.676 0 0 0 10.953

ÜN#VERS#TE 658 1.087 3.172 0 0 0 4.917

ÖZEL 2.948 2.519 4.627 0 0 0 10.094

TÜM SEKTÖRLER 6.849 7.640 11.475 0 0 0 25.964
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YIL SEKTÖR
YEN#DO"AN YO"UNBAKIM

1.SEV. 2.SEV. 3.SEV. 4A SEV. 4B SEV. TOP.

TÜM SEKTÖRLER

2014

SA"LIK BAKANLI"I 974 1.215 1.133 0 0 3.322

ÜN#VERS#TE 92 214 845 0 0 1.151

ÖZEL 1.079 973 2.771 0 0 4.823

TÜM SEKTÖRLER 2.145 2.402 4.749 0 0 9.296

2015

SA"LIK BAKANLI"I 916 1.207 1.241 0 0 3.364

ÜN#VERS#TE 112 248 844 0 0 1.204

ÖZEL 975 891 3.964 0 0 5.830

TÜM SEKTÖRLER 2.003 2.346 6.049 0 0 10.398

2016

SA"LIK BAKANLI"I 959 1.247 1.379 0 0 3.585

ÜN#VERS#TE 131 247 854 0 0 1.232

ÖZEL 976 681 4.465 0 0 6.122

TÜM SEKTÖRLER 2.066 2.175 6.698 0 0 10.939

2017

SA"LIK BAKANLI"I 967 1.374 1.496 0 0 3.837

ÜN#VERS#TE 163 249 974 0 0 1.386

ÖZEL 1.220 929 4.614 0 0 6.763

TÜM SEKTÖRLER 2.350 2.552 7.084 0 0 11.986

2018

SA"LIK BAKANLI"I 987 1.451 1.428 78 30 3.974

ÜN#VERS#TE 157 260 997 34 0 1.448

ÖZEL 1.240 1.110 4.630 0 0 6.980

TÜM SEKTÖRLER 2.384 2.821 7.055 112 30 12.402

2019

SA"LIK BAKANLI"I 1.019 1.499 1.528 134 30 4.210

ÜN#VERS#TE 149 257 958 49 30 1.443

1.364 1.188 4.499 0 0 7.051

TÜM SEKTÖRLER 2.532 2.944 6.985 183 60 12.704

2014 - 2019 YILLARI ARASI
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YIL SEKTÖR
ÇOCUK YO"UNBAKIM

1.SEV. 2.SEV. 3.SEV. 4A SEV.

TÜM SEKTÖRLER

2014

SA"LIK BAKANLI"I 12 276 282 570

ÜN#VERS#TE 22 129 329 480

ÖZEL 16 10 41 67

TÜM SEKTÖRLER 50 415 652 1.117

2015

SA"LIK BAKANLI"I 0 289 352 641

ÜN#VERS#TE 0 147 361 508

ÖZEL 0 28 26 54

TÜM SEKTÖRLER 0 464 739 1.203

2016

SA"LIK BAKANLI"I 0 312 404 716

ÜN#VERS#TE 0 88 365 453

ÖZEL 0 5 33 38

TÜM SEKTÖRLER 0 405 802 1.207

2017

SA"LIK BAKANLI"I 0 365 536 901

ÜN#VERS#TE 0 135 421 556

ÖZEL 0 13 56 69

TÜM SEKTÖRLER 0 513 1.013 1.526

2018

SA"LIK BAKANLI"I 0 370 571 941

ÜN#VERS#TE 0 106 436 542

ÖZEL 0 60 82 142

TÜM SEKTÖRLER 0 536 1.089 1.625

2019

SA"LIK BAKANLI"I 0 392 651 1.043

ÜN#VERS#TE 0 103 485 588

0 53 94 147

TÜM SEKTÖRLER 0 548 1.230 1.778
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YIL SEKTÖR
ER#$K#N YO"UNBAKIM

1.SEV. 2.SEV. 3.SEV. Ara YB TOP.

TÜM SEKTÖRLER

2014

SA"LIK BAKANLI"I 2.228 3.197 2.557 0 7.982

ÜN#VERS#TE 489 886 2.123 0 3.498

ÖZEL 1.572 1.788 3.319 0 6.679

TÜM SEKTÖRLER 4.289 5.871 7.999 0 18.159

2015

SA"LIK BAKANLI"I 2.259 3.292 2.986 0 8.537

ÜN#VERS#TE 510 806 2.344 0 3.660

ÖZEL 1.337 1.949 4.399 0 7.685

TÜM SEKTÖRLER 4.106 6.047 9.729 0 19.882

2016

SA"LIK BAKANLI"I 2.406 3.543 3.375 0 9.324

ÜN#VERS#TE 505 916 2.314 0 3.735

ÖZEL 1.221 2.044 4.593 0 7.858

TÜM SEKTÖRLER 4.132 6.503 10.282 0 20.917

2017

SA"LIK BAKANLI"I 2.360 3.904 3.994 0 10.258

ÜN#VERS#TE 345 989 2.589 0 3.923

ÖZEL 1.242 2.275 5.030 0 8.547

TÜM SEKTÖRLER 3.947 7.168 11.613 0 22.728

2018

SA"LIK BAKANLI"I 2.488 4.123 4.560 0 11.171

ÜN#VERS#TE 311 1.036 2.702 0 4.049

ÖZEL 1.404 2.485 4.967 0 8.851

TÜM SEKTÖRLER 4.203 7.644 12.229 0 24.071

2019

SA"LIK BAKANLI"I 2.490 4.492 5.154 0 12.136

ÜN#VERS#TE 352 985 2.831 0 4.168

ÖZEL 1.402 2.512 5.069 0 8.983

TÜM SEKTÖRLER 4.244 7.989 13.054 0 25.287

2014 - 2019 YILLARI ARASI
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YIL SEKTÖR
TOPLAM YO"UNBAKIM

1.SEV. 2.SEV. 3.SEV. 4A SEV. 4B SEV. Ara YB TOP.

TÜM SEKTÖRLER

2014

SA"LIK BAKANLI"I 3.214 4.688 3.972 0 0 0 11.874

ÜN#VERS#TE 603 1.229 3.297 0 0 0 5.129

ÖZEL 2.667 2.771 6.131 0 0 0 11.569

TÜM SEKTÖRLER 6.484 8.688 13.400 0 0 0 28.572

2015

SA"LIK BAKANLI"I 3.175 4.788 4.579 0 0 0 12.542

ÜN#VERS#TE 622 1.201 3.549 0 0 0 5.372

ÖZEL 2.312 2.868 8.389 0 0 0 13.569

TÜM SEKTÖRLER 6.109 8.857 16.517 0 0 0 31.483

2016

SA"LIK BAKANLI"I 3.365 5.102 5.158 0 0 0 13.625

ÜN#VERS#TE 636 1.251 3.533 0 0 0 5.420

ÖZEL 2.197 2.730 9.091 0 0 0 14.018

TÜM SEKTÖRLER 6.198 9.083 17.782 0 0 0 33.063

2017

SA"LIK BAKANLI"I 3.327 5.643 6.026 0 0 0 14.996

ÜN#VERS#TE 508 1.373 3.984 0 0 0 5.865

ÖZEL 2.462 3.217 9.700 0 0 0 15.379

TÜM SEKTÖRLER 6.297 10.233 19.710 0 0 0 36.240

2018

SA"LIK BAKANLI"I 3.475 5.944 6.559 78 30 0 16.086

ÜN#VERS#TE 468 1.402 4.135 34 0 0 6.039

ÖZEL 2.644 3.655 9.679 0 0 0 15.973

TÜM SEKTÖRLER 6.587 11.001 20.373 112 30 0 38.098

2019

SA"LIK BAKANLI"I 3.509 6.383 7.333 134 30 0 17.389

ÜN#VERS#TE 501 1.345 4.274 49 30 0 6.199

ÖZEL 2.766 3.753 9.662 0 0 0 16.181

TÜM SEKTÖRLER 6.776 11.481 21.269 183 60 0 39.769
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YIL SEKTÖR
YEN#DO"AN YO"UNBAKIM

1.SEV. 2.SEV. 3.SEV. 4A SEV. 4B SEV. TOP.

TÜM SEKTÖRLER

2020

SA"LIK BAKANLI"I 996 1.542 1.631 162 30 4.361

ÜN#VERS#TE 160 279 1.052 49 40 1.580

ÖZEL 1.326 1.380 4.411 10 0 7.127

TÜM SEKTÖRLER 2.482 3.201 7.094 221 70 13.068

2021

SA"LIK BAKANLI"I 1.241 0 0 4.341

ÜN#VERS#TE 160 279 1.052 49 40 1.580

ÖZEL 1.326 1.380 4.411 10 0 7.127

TÜM SEKTÖRLER 2.482 3.201 7.094 221 70 13.068

YIL SEKTÖR
ÇOCUK YO"UNBAKIM

1.SEV. 2.SEV. 3.SEV. 4A SEV.

TÜM SEKTÖRLER

2020

SA"LIK BAKANLI"I 354 784 1.138

ÜN#VERS#TE 121 530 651

ÖZEL 62 105 167

TÜM SEKTÖRLER 537 1.419 1.956

2021

SA"LIK BAKANLI"I 1.118

ÜN#VERS#TE 121 530 651

ÖZEL 62 105 167

TÜM SEKTÖRLER 537 1.419 1.956

2020 - 2021 YILLARI
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YIL SEKTÖR
ER#$K#N YO"UNBAKIM

1.SEV. 2.SEV. 3.SEV. Ara YB TOP.

TÜM SEKTÖRLER

2020

SA"LIK BAKANLI"I 3.052 6.666 8.722 0 18.440

ÜN#VERS#TE 368 1.102 3.165 0 4.635

ÖZEL 1.139 2.673 5.717 0 9.529

TÜM SEKTÖRLER 4.559 10.441 17.604 0 32.604

2021

SA"LIK BAKANLI"I 2.859 6.469 8.771 1.383 19.482

ÜN#VERS#TE 368 1.102 3.165 4.635

ÖZEL 1.139 2.673 5.717 9.529

TÜM SEKTÖRLER 4.366 10.244 17.653 1.383 33.646

YIL SEKTÖR
TOPLAM YO"UNBAKIM

1.SEV. 2.SEV. 3.SEV. 4A SEV. 4B SEV. Ara YB TOP.

TÜM SEKTÖRLER

2020

SA"LIK BAKANLI"I 4.048 8.562 11.137 162 30 23.939

ÜN#VERS#TE 528 1.502 4.747 49 40 6.866

ÖZEL 2.465 4.115 10.233 10 0 16.823

TÜM SEKTÖRLER 7.041 14.179 26.117 221 70 47.628

2021

SA"LIK BAKANLI"I 24.941

ÜN#VERS#TE 528 1.502 4.747 49 40 6.866

ÖZEL 2.465 4.115 10.233 10 0 16.823

TÜM SEKTÖRLER 6.848 13.982 26.166 221 70 48.630
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Yüz B!n K!"!ye Dü"en Yo#un Bakım Yatak Sayısı

Türk!ye 100 b!n k!%!ye dü%en yo$un bakım yata$ı sayısı !t!ba-
rıyla B!rle%!k Krallık, Almanya, Fransa g!b! b!rçok gel!%m!% ül-
key! ger!de bırakmı%tır. 100 b!n k!%!ye dü%en yo$un bakım 
yatak sayısı Türk!ye’de 56,9 !ken, bu sayı Almanya !ç!n 33,9; "s-
panya !ç!n 9,5; "talya !ç!n 8,4; Fransa !ç!n 8,2 ve B!rle%!k Krallık 
!ç!n 6,2’d!r. 

ÜLKELER YATAK SAYISI YILLAR

TÜRK#YE 56,9 2020

ALMANYA 33,9 2020

BELÇ#KA 29,4 2020

#SPANYA 9,5 2020

AVUSTURALYA 8,9 2020

#TALYA 8,4 2020

FRANSA 8,2 2020

HOLLANDA 6,7 2020

B#RLE$#K KRALLIK 6,2 2020
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Türk!ye’de Yıllara Göre Sa#lık Personel! Sayısı

2002 yılında hek!m sayısı 91.949 !ken, 2018 yılı !t!barıyla bu sa-
yı çok c!dd! b!r artı%la 153.128’e yükselm!%t!r.

YIL 2002 2014 2015 2016

UZMAN HEK#M 45.457 75.251 77.622 78.620

AS#STAN HEK#M 15.592 21.320 21.843 23.149

PRAT#SYEN HEK#M 30.900 39.045 41.794 43.058

TOPLAM HEK!M 91.949 135.616 141.259 144.827

D#$ HEK#M# 16.371 22.996 24.834 26.674

HEM$#RE 72.393 142.432 152.803 152.952

EBE 41.479 52.838 53.086 52.456

ECZACI 22.289 27.199 27.530 27.864

Di%er SHS Personeli 50.106 138.878 145.943 144.609

D#"ER PERSONEL + 
H#ZMET ALIMI

83.964 303.110 311.337 321.952

TOPLAM SA"LIK  
!NSAN GÜCÜ

378.551 823.069 856.792 871.334

YIL 2017 2018 2019 2020 2021

UZMAN HEK#M 80.951 82.894 87.359 87.464 92.400

AS#STAN HEK#M 24.397 26.181 26.756 32.164 33.360

PRAT#SYEN HEK#M 44.649 44.053 47.164 53.858 48.427

TOPLAM HEK!M 149.997 153.128 161.279 173.486 174.187

D#$ HEK#M# 27.889 30.615 32.859 34.331 35.637

HEM$#RE 166.142 190.499 198.517 218.615 230.048

EBE 53.741 56.351 56.129 57.578 59.329

ECZACI 28.512 32.032 34.221 35.355 36.045

Di%er SHS Personeli 155.417 177.409 183.381 200.313 210.233

D#"ER PERSONEL + 
H#ZMET ALIMI

339.241 376.367 362.291 401.804 431.379

TOPLAM SA"LIK  
!NSAN GÜCÜ

920.939 1.016.401 1.028.677 1.121.482 1.176.858
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Türk!ye’de Yıllara Göre 100 B!n K!"!ye Dü"en 
Hek!m Sayısı

Türk!ye’de yıllara göre 100 b!n k!%!ye dü%en hek!m sayısı açı-
sından da sa$lık alanına yapılan yatırımların yansıması çok 
açık %ek!lde görülmekted!r.

YIL HEK!M SAYISI

2002 138

2003 141

2004 143

2005 146

2006 150

2007 154

2008 158

2009 164

2010 167

2011 169

YIL HEK!M SAYISI

2012 172

2013 174

2014 175

2015 179

2016 181

2017 184

2018 187

2019 193

2020 207,5

2021 MART 208,3



TÜRK!YE’N!N V!ZYONER SA#LIK POL!T!KASI VE YATIRIMLARI  |  51  

$eh!r Hastaneler!

Türk!ye’n!n sa$lık alanına yaptı$ı öneml! yatırımlardan b!r! de 
%eh!r hastaneler!d!r. Bel!rl! s!yas! çevreler ve toplumsal kes!m-
ler tarafından ele%t!r! konusu yapılan %eh!r hastaneler!n!n bu 
küresel salgında ülkem!z açısından hayat! önem! b!r kez daha 
çok açık %ek!lde ortaya çıkmı%tır. #eh!r hastaneler! vatanda%la-
rımızın sa$lık h!zmetler!ne er!%!m!n! artırdı$ı g!b! ülkem!z!n 
yatak kapas!tes!ne çok büyük katkı sa$lamaktadır. Küresel sal-
gın durumlarında, söz konusu salgına d!renç kapas!tem!z! güç-
lend!rmekted!r. Esasında, bu küresel salgın sa$lık alanına ya-
pılan yatırımların h!çb!r!n!n bo%a g!tmed!$!n! ve b!r toplumsal 
!ht!yaca tekabül ett!$!n! b!r kez daha kanıtlamı%tır. 

#eh!r hastanes! projeler!n!n yarısından fazlası 2017-2019 yılla-
rı arasında tamamlanmı% ve vatanda%larımızın h!zmet!ne açıl-
mı%tır. 2020 yılında "stanbul Ba%ak%eh!r, Konya ve Tek!rda$ #e-
h!r Hastaneler! sa$lık h!zmet! vermeye ba%lamı%; devam eden 
%eh!r hastanes! projeler!n!n !se, 2021 yılında tamamlanması 
öngörülmekted!r. 
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Ülkem!z!n sa$lık altyapısı ve kadrosu açısından sah!p oldu$u 
kapas!te, Türk!ye’n!n koronav!rüs !le ulusal mücadeles! açı-
sından çok güçlü b!r zem!n olu%turmaktadır. Bu zem!n üzer!-
ne devlet!n tüm kurumlarıyla !%b!rl!$! !çer!s!nde sosyal etk!le-
%!m! azaltma, gönüllü karant!nayı te%v!k etme ve dayanı%mayı 
güçlend!rme açısından attı$ı adımlar ve sa$ladı$ı ekonom!k ve 
toplumsal destek paketler!, küresel salgını en az zararla atlat-
ma açısından umutları artırmaktadır. 

#EH!R
KAPALI 
ALAN

YATAK 
KAPAS!TES!

TOPLAM 
ODA 

SAYISI

HEK!M 
SAYISI

YARDIMCI 
SA"LIK 

PERSONEL! 
SAYISI

AMEL!YATHANE 
ODA SAYISI

POL!KL!N!K 
SAYISI

YO"UN 
BAKIM 
SAYISI

ADANA 539.824 1.595 1.190 983 2.267 58 407 334

MERS!N 374.601 1.330 1.005 509 2.201 51 227 288

ISPARTA 221.571 830 471 285 1.344 20 167 188

YOZGAT 141.120 475 251 149 820 18 119 106

KAYSER! 466.379 1.607 1.411 732 2.616 43 395 363

MAN!SA 178.204 558 470 268 821 19 129 188

ELAZI" 355.752 1.038 794 325 1.513 35 106 177

ANKARA  
B!LKENT

1.285.798 3.732 3.937 3.207 6.315 113 634 1.015

ESK!#EH!R 333.303 1.235 995 354 1.686 37 254 289

BURSA 459.587 1.355 1.097 437 1.903 49 310 294

!STANBUL 
KARTAL  
(1. ETAP)

302.148 1.195 633 968 1.753 33 322 224



TÜRK!YE’N!N V!ZYONER SA#LIK POL!T!KASI VE YATIRIMLARI  |  53  

#EH!R
KAPALI 
ALAN

YATAK 
KAPAS!TES!

TOPLAM 
ODA 

SAYISI

HEK!M 
SAYISI

YARDIMCI 
SA"LIK 

PERSONEL! 
SAYISI

AMEL!YATHANE 
ODA SAYISI

POL!KL!N!K 
SAYISI

YO"UN 
BAKIM 
SAYISI

!STANBUL 
OKMEYDANI 

(1. ETAP)
180.000 965 639 886 1.387 31 283 118

!STANBUL 
BA#AK#EH!R-

!K!TELL!
1.019.693 2.682 2.229 1.011 3.239 92 710 371

!STANBUL 
GÖZTEPE

189.890 765 432 885 1.174 28 187 91

KONYA 278.776 838 469 509 1.978 49 247 216

TEK!RDA" 156.890 480 270 148 728 17 128 101

KÜTAHYA 180.799 610 363
H#ZMETE 
G#RECEK

H#ZMETE 
G#RECEK 20 197 79

KOCAEL! 383.160 1.210 786
H#ZMETE 
G#RECEK

H#ZMETE 
G#RECEK 71 258 188

ANKARA 
ETL!K

1.145.129 3.624 2.681
H#ZMETE 
G#RECEK

H#ZMETE 
G#RECEK 125 1.031 697

GAZ!ANTEP 638.038 1.875 1.235
H#ZMETE 
G#RECEK

H#ZMETE 
G#RECEK 62 475 277

!ZM!R 629.447 2.060 1.381
H#ZMETE 
G#RECEK

H#ZMETE 
G#RECEK 54 457 374

ERZURUM 409.000 1.313 914
H#ZMETE 
G#RECEK

H#ZMETE 
G#RECEK 39 310 271
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M E R S ! N  # E H ! R  H A S T A N E S !

A D A N A  # E H ! R  H A S T A N E S !
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Y O Z G A T  # E H ! R  H A S T A N E S !

I S P A R T A  # E H ! R  H A S T A N E S !
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M A N ! S A  # E H ! R  H A S T A N E S !

K AY S E R !  # E H ! R  H A S T A N E S !
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A N K A R A  B ! L K E N T  # E H ! R  H A S T A N E S !

E L A Z I "  # E H ! R  H A S T A N E S !



58  |  TÜRK!YE’N!N KORONAV!RÜSLE BA"ARILI MÜCADELES! 

B U R S A  # E H ! R  H A S T A N E S !

E S K ! # E H ! R  # E H ! R  H A S T A N E S !
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! S T A N B U L  O K M E Y D A N I  ( 1 . E T A P )  # E H ! R  H A S T A N E S !

! S T A N B U L  K A R T A L  ( 1 . E T A P )  # E H ! R  H A S T A N E S !
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! S T A N B U L  G Ö Z T E P E  # E H ! R  H A S T A N E S !

! S T A N B U L  B A # A K # E H ! R  ! K ! T E L L !  # E H ! R  H A S T A N E S !
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T E K ! R D A "  # E H ! R  H A S T A N E S !

K O N Y A  # E H ! R  H A S T A N E S !
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K O C A E L !  # E H ! R  H A S T A N E S !

K Ü T A H Y A  # E H ! R  H A S T A N E S !
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G A Z ! A N T E P  # E H ! R  H A S T A N E S !

A N K A R A  E T L ! K  # E H ! R  H A S T A N E S !
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! Z M ! R  # E H ! R  H A S T A N E S !

E R Z U R U M  # E H ! R  H A S T A N E S !
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Türk!ye, uyguladı#ı ekonom!k ve 
sosyal pol!t!kalarla salgının !lk 
yılını en az hasarla atlatan nad!r 
ülkelerden b!r! olmu"tur. Hayata 
geç!r!len destek ve te"v!kler 
!ç!n 311 m!lyar l!rayı bulan b!r 
kaynak kullanılmı" ve her b!r 
vatanda"ın yanında olunmaya 
özen göster!lm!"t!r. 

B Ö L Ü M  3

T Ü R K ! Y E ’ N ! N 
K O R O N A V ! R Ü S L E 

Ö R N E K 
M Ü C A D E L E S ! 
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3.1. Kapsayıcı Sa#lık H!zmetler! 

Salgına Da!r Stratej! 

Türk!ye, pandem! sürec!nde sa$lık alanında b!rçok gel!%m!% 
ülkeye nazaran daha ba%arılı b!r performans serg!lem!%t!r. Bu 
süreçte, pandem!ye da!r stratej! gel!%t!r!l!rken katılımcılı$a, b!-
l!msel ver!ye ve b!lg! ve !let!%!m teknoloj!ler!ne büyük önem ve-
r!lm!%t!r. Bu ba$lamda, elde ed!len ba%arıya Operasyon Merke-
z!n!n hayata geç!r!lmes!, r!sk de$erlend!rmes! ve planlaması, 
b!l!m kurullarının olu%turulması, sıkı vaka tak!b!, karant!na sü-
rec!n!n t!t!zl!kle yürütülmes! g!b! b!rçok faktörün öneml! katkı-
sı olmu%tur. Çok aktörlü ve çok boyutlu hareket etmey! !çeren 
bu stratej! ba%arıyı beraber!nde get!rm!%t!r. 

Operasyon Merkez! 

3 Ocak’ta Ç!n’!n resmî olarak duyurdu$u 44 vakanın ardından 
Sa$lık Bakanlı$ı, olası küresel salgın dü%ünces!yle Halk Sa$lı-
$ı Genel Müdürlü$ü bünyes!nde erken tedb!rler kapsamında 15 
k!%!n!n görev aldı$ı Operasyon Merkez!’n! hayata geç!rm!%t!r. 
Operasyon Merkez!, olası salgın !ht!mal!ne yönel!k dünyadak! 
tüm gel!%meler! tak!p ed!p raporlayarak, stratej! bel!rlenmes! 
!ç!n !lg!l! b!r!mlere anlık b!lg!lend!rmeler yapmı%tır.

B Ö L Ü M  3
T Ü R K ! Y E ’ N ! N 

K O R O N AV ! R Ü S L E  Ö R N E K 
M Ü C A D E L E S ! 
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R!sk De"erlend!rme ve Planlama 

9 Ocak 2020 tar!h!nde !lk Kov!d-19 ölüm vakasının b!ld!r!lmes! 
ve koronav!rüsün yava% yava% tüm dünya ülkeler!ne yayılma-
ya ba%lamasıyla b!rl!kte Sa$lık Bakanlı$ı bünyes!nde 15 Ocak 
2020 tar!h!nde r!sk de$erlend!rme toplantıları ve hastalı$ın 
tedav!s!ne yönel!k rehber olu%turma faal!yet! ba%lamı%tır. Bu-
nunla b!rl!kte, salgınla mücadelede kapas!ten!n güçlend!r!lme-
s! !ç!n personel e$!t!mler! de e% zamanlı olarak ba%latılmı%tır. 
Aynı tar!hte Türk!ye’dek! tüm kamu hastaneler!n!n durumu 
gözden geç!r!lerek bölgesel ölçekte salgına yönel!k 25 referans 
hastane bel!rlenm!%t!r.

Koronav!rüs B!l!m Kurulu 

10 Ocak 2020 tar!h!nde Sa$lık Bakanlı$ı bünyes!nde kurulan 
Koronav!rüs B!l!m Kurulu 22 Ocak 2020 tar!h!nde !lk toplantı-
sını gerçekle%t!rm!%t!r. Enfeks!yon Hastalıkları ve Kl!n!k M!k-
rob!yoloj!, Çocuk Enfeks!yon Hastalıkları, Halk Sa$lı$ı, Gö$üs 
Hastalıkları Yo$un Bakım, Anestez!yoloj! ve Rean!masyon, 
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Ac!l Tıp ve Tıbb! M!krob!yoloj! alanlarında ö$ret!m üyeler!, 
Yüksekö$ret!m Kurulu ve Sa$lık Bakanlı$ı yönet!c!ler!nden 
olu%an Koronav!rüs B!l!m Kurulu toplantısında Ç!n’den gelen 
uçu%lar !ç!n tedb!r alınması, yurt dı%ı uçu%larda havaalanların-
da ate% ölçen termal kameraların kurulması ve Kov!d-19 kap-
samında e$!t!m materyaller!n!n hazırlanması kararları alın-
mı%tır.  

Koronav!rüs B!l!m Kurulu kümülat!f b!r stratej! kapsamında 
sadece kl!n!k bazlı mücadele de$!l, aynı zamanda !y! yönet!%!m 
bakı% açısıyla mücadelen!n tüm süreçler!n! !ç!ne alarak temat!k 
bazlı alt çalı%ma gruplarına öncel!k verm!%t!r.

Alt Çalı"ma Grupları

• Toplumda Salgın Yönet!m!

• Hastanelerde Enfeks!yon Kontrolü ve Sa$lık Personel! 
Sa$lı$ı

• Laboratuvar ve Radyoloj!k Tanı
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• Hasta Tr!yajı

• Tedav! Yönet!m!

• Yo$un Bakımda Tedav! Yönet!m!

• Hastane ve Yo$un Bakım Ün!teler!n!n Planlanması

• Kamu Kurum ve Kurulu%larında Alınacak Tedb!rler

• D!j!tal/ "let!%!m Materyaller! Tasarım ve 
Güncellemeler!n Payla%ımı

Toplum B!l!mler! Kurulu 

Pandem! süres!nce hayatın ola$an akı%ının dı%ında gerçekle%en 
süreçler, pandem! sonrası !ç!n yen! normale uyum sa$lanması 
yönünde pol!t!kaların ortaya koyulmasına !ht!yaç oldu$unu 
gösterm!%t!r. Sa$lık Bakanlı$ı, Kov!d-19’un toplumsal ölçekte 
yarattı$ı travmaların b!r an önce ortadan kaldırılmasına yö-
nel!k olarak 8 Haz!ran 2020 tar!h!nde Toplum B!l!mler! Kuru-
lu’nu kurmu%tur. Toplum B!l!mler! Kurulu, sosyoloj!, ps!koloj!, 
!let!%!m, ps!k!yatr!, halk sa$lı$ı ve tıp tar!h! alanlarında ö$ret!m 
üyeler! ve Sa$lık Bakanlı$ı yönet!c!ler!nden olu%turulmu%tur.
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2019-nCoV Hastalı"ı Rehber! 

Koronav!rüs B!l!m Kurulu çalı%maları sonucunda hazırlanan 
2019-nCoV Hastalı$ı Rehber! 24 Ocak 2020 tar!h!nde HSGM 
web sayfasında payla%ılmı%tır.

Yerl! Tanı K!t! 

SARS-CoV-2’n!n moleküler test! !ç!n DSÖ tarafından 17 Ocak 
2020’de yayınlanan b!r referans protokole dayanarak !k! fark-
lı k!t gel!%t!r!lm!%t!r. Ürünün üret!m ve t!car!le%t!rme hakları 
yalnızca USHA# Uluslararası Sa$lık H!zmetler! A.#.’ne a!tt!r.

2020 yılı !çer!s!nde Türk!ye’de yakla%ık 5 m!lyon tanı k!t! tesl!m 
ed!lm!%, yurt dı%ında !se 20’den fazla ülkeye 2 m!lyondan fazla 
tanı k!t! satılmı%tır. K!tler!n yurt !ç! da$ıtımı 4 #ubat 2020, yurt 
dı%ı da$ıtımı !se 5 Mart 2020 tar!h!nde ba%lamı%tır.
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Bütünle%!k Pandem! Yönet!m! ve Vaka Tak!b!

Sa$lık Bakanlı$ı bünyes!nde olu%turulan bazı s!stemler ve uy-
gulamalar, Türk!ye’de pandem! sürec!n!n ve vaka tak!b!n!n bü-
tünle%!k pandem! yönet!m! anlayı%ıyla yürütülmes!ne !mkân 
verm!%t!r. Bu s!stemler kısaca %öyle özetleneb!l!r:

Halk Sa"lı"ı Yönet!m S!stem! 

Türk!ye’de !lk Kov!d-19 vakası görüldü$ü günden !t!baren hem 
vaka hem de temaslı tak!b!n!n yapılaca$ı Halk Sa$lı$ı Yönet!m 
S!stem! hayata geç!r!lm!%t!r. Halk Sa$lı$ı Yönet!m S!stem!, pan-
dem! dönem!nde temel ver! kayna$ı hal!ne get!r!lm!%t!r. 

Halk Sa$lı$ı Yönet!m S!stem!, Kov!d-19 !le mücadele kapsa-
mında semptom gösteren vatanda%ın PCR test! yaptırmasıyla 
b!rl!kte s!steme kayded!lmes! ya da poz!t!f b!r vaka !le temas 
etmes!, doktorların kl!n!k çalı%malarının temel kayıt s!stem! 
ve tedav!s!n!n !zlenmes!ne yönel!k tüm ver!lere ula%ab!ld!$!, 
evde !zolasyonda olan vakaların !zleneb!ld!$!, günlük olarak 
tak!pler!n!n yapıldı$ı tüm tedav! b!lg!ler!n!n yer aldı$ı pan-
dem!n!n ana b!lg! kayna$ıdır. #u ana kadar Türk!ye’de Halk 
Sa$lı$ı Yönet!m S!stem! üzer!nden toplam 21.315.454 vatanda% 
kayıt altına alınarak a!le hek!mler! tarafından 82.781.903 kez 
!zlem yapılmı%tır. Halk Sa$lı$ı Yönet!m S!stem!, pandem! !le 
mücadelede Sa$lık Bakanlı$ının s!stem m!mar!s!n!n çatısını 
olu%turmaktadır. Halk Sa$lı$ı Yönet!m S!stem!, pandem! !le 
mücadelede sadece Sa$lık Bakanlı$ına de$!l tüm dı% payda%la-
rın faydalandı$ı s!stemlere de do$rudan arayüzler sa$layarak 
bütünle%!k b!r pandem! yönet!m h!zmet! sunmaktadır. 

Kov!d-19 test sonuçlarının laboratuvardan çıktıktan hemen 
sonra s!stemde görüntüleneb!l!r olması !ç!n Laboratuvar B!lg! 
Yönet!m S!stem!, vakaların B!lg!sayarlı Tomograf! (BT) ba%ta 
olmak üzere görüntülü tetk!kler!n!n tak!b! !ç!n Teleradyoloj! 
S!stem!, vakaların kend! sonuçlarına, hek!mler!n !se vakalara 
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a!t detaylı sa$lık ver!s!ne er!%eb!lmes! !ç!n e-Nabız K!%!sel Sa$-
lık S!stem!, ölüm vakalarının tak!b! !ç!n Ölüm B!ld!r!m S!stem!, 
f!lyasyon (kaynak arama) çalı%ması !ç!n F!lyasyon ve "zolasyon 
Tak!p S!stem!, a%ı uygulamasının tak!b! !ç!n A#ILA S!stem! ve 
A%ı Tak!p S!stem! !le entegre ed!lerek, Halk Sa$lı$ı Yönet!m S!s-
tem! bütünle%!k b!r pandem! yönet!m s!stem! hal!ne gelm!%t!r. 

S!stem !çer!s!nde Kov!d-19 test! poz!t!f olanlar tak!be alınırken 
aynı anda temas ed!len k!%!ler!n l!steler! de eklenerek bula% 
kayna$ı ve temas a$acı graf!kler! olu%turulmu% ve böylece kap-
samlı b!r tak!p s!stem! hayata geç!r!lm!%t!r. 

1 Mart’tan !t!baren tüm yurt dı%ı g!r!%ler! kayıt altına alınarak 
a!le hek!m! !zlem!ne dü%ürülmü%tür. #u ana kadar yurt dı%ın-
dan gelen 803.923 k!%!ye a!le hek!mler! tarafından 3.936.826 
kez !zlem yapılmı%tır. 

11 Mart tar!h!nde görülen !lk Kov!d-19 vakası !le b!rl!kte s!stem, 
kamu, özel ve ün!vers!te hastaneler!n! de !ç!ne alan tüm sa$lık 
s!stem!ne entegre ed!lm!%t!r. S!stem ayrıca yurt dı%ı g!r!%ler!, 
!zolasyon detayları, laboratuvar test sonuçları, görüntülü tet-
k!kler!n!n raporları, hastaların sa$lık geçm!%ler!, temaslı b!lg!-
ler!, tedav! b!lg!ler!, evde ya da yurtta !zlem b!lg!s!, a%ı b!lg!ler! 
g!b! detayları da kapsamaktadır. 40 farklı uygulamanın tek çatı 
altında toplanmasıyla tasarruf sa$lanmaktadır. Uygulamanın 
300 b!nden fazla akt!f kullanıcısı vardır.

Sa"lıkta #stat!st!k ve Nedensel Anal!zler (S#NA) 

S"NA s!stem! pandem! süres!nce Sa$lık Bakanlı$ı merkez ve 
ta%ra te%k!latlarındak! karar süreçler!n!n tüm a%amalarında 
ver! odaklı yönet!m ve yönet!%!m altyapısı olarak h!zmet ver-
mekted!r. Her gün yayınlanan ve kamuoyunda turkuaz tablo 
olarak b!l!nen Günlük Koronav!rüs Tablosu da S"NA s!stem! 
!çer!s!nde üret!lmekted!r. Kov!d-19 sürec! e-Nabız altyapısı !le 
anlık olarak tak!p ed!lm!%, Sa$lık Bakanlı$ı merkez te%k!latında 
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yönet!c!ler!n çok daha etk!n ve ver!ml! karar almaları !ç!n S"NA 
hayata geç!r!lm!% ve 81 !l aynı anda tak!p ed!lerek gerekl! müda-
haleler ve önlemler !ved!l!kle yapılmı%tır. 

S"NA uygulaması !le ülkede !lk Kov!d-19 vakası görülmes!n!n 
hemen ardından s!stem üzer!nde Kov!d-19’un tak!b!ne yönel!k 
graf!k ekranlar olu%turulmu% ve hem Bakanlık üst yönet!m!-
n!n hem de !l yönet!c!ler!n!n er!%!m!ne açılmı%tır. Burada k!m-
l!kten arındırılmı% ver!lerle vaka prof!ller!, salgının !lerleme 
hızı, f!lyasyon tak!b!, tedav! süreçler!ne !l!%k!n detaylı ver!ler!n 
anal!z! yapılab!lmekted!r. Tüm a%ılama ve a%ı stoku sürec! de 
anlık olarak S"NA üzer!nden tak!p ed!leb!lmekted!r.

Korona Önlem Uygulaması 

Koronav!rüs B!l!m Kurulu tarafından hazırlanan te%h!s, semp-
tom algor!tmaları d!j!tal ortama aktarılarak vatanda%ların Ko-
v!d-19 semptom kontroller!n! mob!l ortamda yapmalarına ola-
nak sa$lanmı%tır. 

Korona Önlem uygulaması !le vatanda%lara yurt dı%ı b!lg!s!, te-
mas b!lg!s!, semptom vb. konularda sorular yönelt!lmekte ve 
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ver!len cevaplar do$rultusunda Kov!d-19 açısından r!skl! görü-
lenler en yakın sa$lık tes!s!ne yönlend!r!lmekted!r. 

Bu uygulama, 19 Mart tar!h!nde web tabanlı ve mob!l olarak 
h!zmet vermeye ba%lamı%tır. #u ana kadar yakla%ık 2 m!lyon 
200 k!%! s!stem üzer!nden semptom kontrolü yapmı%tır. Yak-
la%ık 135 b!n k!%! r!skl! görülerek en yakın sa$lık tes!s!ne yön-
lend!r!lm!%, bunların !ç!nden de yakla%ık 12 b!n k!%! PCR test 
sonucu poz!t!f vaka olarak tedav! altına alınmı%tır.

F!lyasyon ve #zolasyon Tak!p S!stem! (F#TAS) 

F"TAS, salgın sürec!nde saha !ncelemes! ve vakanın b!ld!r!m! 
sonrasında kayna$ın ve etken!n bel!rlenmes!ne (f!lyasyon) yö-
nel!k çalı%malar yapılması, temaslılar dâh!l koruma ve kont-
rol önlemler!n!n alınması !ç!n gel!%t!r!lm!%t!r. Türk!ye’de !lk 
Kov!d-19 vakasının açıklandı$ı günden !t!baren, vakalar !ç!n 
f!lyasyon çalı%maları yapılmakta, salgın yayılım har!tası çıka-
rılmakta ve bu sayede alınan tedb!rlerle vaka artı% hızının dü-
%ürülmes!nde ba%arı sa$lanmaktadır.

3 k!%!den olu%an f!lyasyon ek!pler! 81 !lde, mob!l c!hazlarla vaka 
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ortaya çıkar çıkmaz tarama yaparak vakaya ve temaslılarına 
ula%ıp f!lyasyon !%lem!n! F"TAS uygulaması !le gerçekle%t!r-
mekted!r. S!stem, temaslı ya da poz!t!f vakaya ula%madan va-
tanda%ı SMS !le b!lg!lend!r!p ek!p kapıya geld!$!nde vatanda%ın 
onayını alarak sürec! ba%latmaktadır. Bu sayede tüm süreç kar-
%ılıklı olarak sorunsuz b!r %ek!lde !lerlemekted!r. 

F"TAS uygulaması !le poz!t!f çıkan vatanda%ların !laçları da 
do$rudan evler!nde kend!ler!ne tesl!m ed!lerek yayılımın art-
masının önüne geç!lm!%t!r. F!lyasyon çalı%malarıyla yayılım 
önlenmekte ve r!sk grubundak! k!%!ler!n erken tanı !le tedav!-
s!ne ba%lanmaktadır.

F!lyasyon ek!pler!n!n sayısı 23.096’e ula%mı%tır. Her vaka ba%ı 
temaslı sayısı ortalama 3 olup f!lyasyon ek!pler!n!n özver!l! 
çalı%maları sonucu ortalama f!lyasyon süres! 7 saate kadar !n-
m!%t!r.

F!lyasyon uygulaması, poz!t!f veya temaslı vaka bel!rlend!kten 
sonra k!%!n!n temas ett!$! k!%!ler ve mekânların bel!rlenerek 
salgının !lerley!%!n!n do$rudan önüne geçmey! kolayla%tıran 
temel uygulamadır. Sa$lık Bakanlı$ı bu uygulamayı mob!l or-
tama ta%ıyarak en hızlı %ek!lde temas tak!b! yapılmasını sa$-



TÜRK!YE’N!N KOV!D $19 !LE MÜCADELEDE KAPSAYICI ÇALI"MALARI  |  77  

lamı%tır. F"TAS altyapısının d!$er kamu kurumlarına sa$ladı-
$ı arayüzler !le !zolasyon ve !hbar denet!mler!n!n kes!nt!s!z 
yapılması sa$lanmı%tır. Özell!kle "ç!%ler! Bakanlı$ı kurallara 
uymayan temaslı ya da poz!t!f vatanda%ları s!stem üzer!nden 
sorgulayarak gerekl! asay!% tedb!rler!n! uygulamaktadır. Ayrıca 
vatanda%lar tarafından Kov!d-19 kurallarını !hlal eden k!%! ve 
!%letmeler de s!stem üzer!nden denetlenmekted!r. Uygulama-
nın 190 b!n akt!f kullanıcısı vardır.

Sa"lık Pano Uygulaması 

Kov!d-19 salgınının ülke genel!nde anlık tak!b! !ç!n Sa$lık Pano 
uygulaması gel!%t!r!lm!%t!r. Sa$lık Pano uygulaması !le anlık 
f!lyasyon noktaları, !l-!lçe bazında f!lyasyon durumu, f!lyasyon 
mesafe !stat!st!kler!, hastane bazlı vakalar, akt!f vaka yo$un-
lu$u, anlık a%ı noktaları canlı har!ta üzer!nde görüntüleneb!l-
mekted!r.

Bu uygulamayla Türk!ye’n!n salgınla mücadeledek! tüm sürec!-
n!n anlık olarak har!ta üzer!nden tak!p ed!lmes! ve yönet!lmes! 
sa$lanmı%tır. 

Hayat Eve Sı"ar Uygulaması 

R!skl! k!%!ler!n topluma karı%malarını engellemek ve yayılımı 
en aza !nd!rmek amacıyla Hayat Eve Sı$ar (HES) uygulaması 
gel!%t!r!lm!%t!r. HES Kodu !le k!%!ler!n r!sk durumları sorgula-
narak toplu ta%ıma kullanımı, seyahat, z!yaret, AVM vb. sosyal 
alanlara g!rmeler! ve !zolasyon bölgeler!n! terk etmeler!n!n 
önüne geç!lm!%t!r. 

Ayrıca, HES uygulamasıyla yo$unluk har!tası !le r!skl! bölge-
ler !nceleneb!lmekte, temas uyarısı yapılab!lmekte, HES Kodu 
!%lemler! yapılab!lmekte, kural !hlal! !hbarı ed!leb!lmekte, a%ı 
b!lg!ler! tak!p ed!leb!lmekte, yan etk! ve h!zmet de$erlend!rme 
anket! doldurulab!lmekted!r.
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HES uygulaması, pandem! !le mücadelede toplum tarafından 
en etk!n kullanılan Sa$lık Bakanlı$ı uygulamasıdır. HES, tek!l 
bazda 62.104.776 kez Andro!d ve IOS marketlerden vatanda%lar 
tarafından cep telefonlarına !nd!r!lm!%t!r. Uygulama sayes!nde 
68.136.524 k!%! tarafından 119.440.875 HES Kodu olu%turul-
mu%tur. Toplumsal hayatta !lg!l! k!%!ler ve kurumlar tarafından 
3.307.938.306 kez HES kodu sorgulanmı%tır. Uygulama saye-
s!nde gerçekle%t!r!len anlık sorgulamalarda 107.290 r!skl! k!-
%!n!n %eh!r !ç! toplu ta%ıma kullanımı, 12.632 k!%!n!n !se uça$a 
b!nmes! engellenm!%t!r.

Mob!l/D!j!tal Uygulamalar

Bütünle%!k pandem! yöntem!ne !mkân veren s!stem ve uygu-
lamaların yanı sıra, sa$lık çalı%anları, a!leler! ve vatanda%ları 
pandem! sürec!nde ps!koloj!k olarak desteklemek ve mot!vas-
yonlarını yükseltmek !ç!n bazı uygulamalar gel!%t!r!lm!%t!r.

Ps!kososyal Danı$ma Hattı 

N!san 2020 tar!h!nden !t!baren 81 !l!n tamamında Ps!kososyal 
Destek Danı%ma Hatları akt!f hale get!r!lm!%t!r. Tüm resmî ve s!v!l 
kurulu%larca sunulan ps!koloj!k ve sosyal destek h!zmetler!n!, ya-
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rarlanma ko%ulları ve yöntemler!n! !çeren Ps!kososyal Destek S!s-
temler! Kullanım Rehber! hazırlanarak, bu alanda h!zmet veren 
tüm kurum, kurulu% ve STK’ların kullanımına sunulmu%tur.

Yurtlarda veya evler!nde karant!na altında olan vatanda%lar !le 
sa$lık çalı%anlarına yönel!k Ps!koloj!k B!lg!lend!rme Rehber! ha-
zırlanarak kullanıma sunulmu%tur. Hastalıktan korunmak !ç!n 14 
kuralın yanı sıra ruh sa$lının korunması !ç!n de 14 öner! olu%turul-
mu% ve af!% olarak yayımlanmı%tır.

Ruh Sa"lı"ı Destek S!stem! (RUHSAD) 

Kov!d-19 !le mücadelede sa$lık h!zmetler!nde f!z!ksel ve tek-
noloj!k altyapıların ayakta kalması hayat! öneme sah!pt!r. Bu 
süreçte b!r d!$er öneml! konu sa$lık çalı%anlarının mot!vasyon-
larının en yüksek sev!yede desteklenmes!d!r. Tüm dünyada et-
k!s!n! gösteren Kov!d-19 !le mücadelede büyük fedakârlık gös-
teren sa$lık personel! ve onlarla b!rl!kte bu zorlu sürece dah!l 
olan a!le b!reyler!n!n süreç !çer!s!nde ruh sa$lı$ının korunması 
ve desteklenmes! !ç!n Sa$lık Personel! Ruhsal Destek Uygula-
ması (RUHSAD) gel!%t!r!lm!%t!r. RUHSAD !le sa$lık personel!, 
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kend!s! ya da a!les! !ç!n görüntülü ps!koloj!k danı%ma deste$! 
alab!lmekted!r. Pandem! süres!nce 3 b!nden fazla sa$lık çalı%a-
nı ve yakınına h!zmet ver!lm!%t!r.

Özel Çocuklar Destek S!stem! (ÖZDES) 

Pandem! sürec!nde özel gereks!n!m! olan z!h!nsel ve ruhsal re-
hab!l!tasyon ve e$!t!m almakta olan çocuklar ve a!leler!ne !ht!-
yaç duymaları hal!nde uzaktan ruhsal danı%ma ve destek h!z-
met! !ç!n Özel Çocuklar Destek S!stem! (ÖZDES) gel!%t!r!lm!%t!r. 
ÖZDES !ç!n 60’a yakın pedagog, çocuk ve ergen ps!k!yatr !le 
davranı% e$!tmenler!n!n gönüllü olarak h!zmet verd!$! uygula-
manın, pandem!den sonra da akt!f olarak engell! b!reyler!n a!-
leler!ne h!zmet vermek üzere sürdürülmes! hedeflenmekted!r. 
ÖZDES, yurt dı%ındak! Türk vatanda%larına da Kov!d-19 süre-
c!nde h!zmet vermekted!r.

Dr. e-Nabız Uygulaması 

Sa$lık h!zmet sunumu süreçler!ne katkı sa$ladı$ı dü%ünülen 
ve bazı süreçlere entegre ed!len teletıp uygulamaları, Kov!d-19 
mücadeles!nde hem Türk!ye’de hem de dünyada yaygın olarak 
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kullanılmaya ba%lanmı%tır. e-Nabız K!%!sel Sa$lık S!stem! !le 
tüm altyapı çalı%maları tamamlanmı% olan ve özell!kle radyo-
loj! alanında da etk!n b!r %ek!lde kullanılan Teletıp uygulaması 
pandem! sürec!nde hek!mler!n kullanımına sunulmu%tur. Bu 
sayede r!skl! vatanda%ların !zolasyon bölgeler!n! terk etmeden 
sa$lık h!zmet!ne er!%!m sa$laması amacıyla, Kov!d-19 hastaları 
ve vatanda%ların MHRS üzer!nden randevu alarak görüntülü 
muayene olab!lmeler! sa$lanmı%tır.
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Karant!na Sürec!ndek! H!zmetler

Sa$lık alanında, pandem! sürec!n!n öneml! b!r boyutunu yer-
l! ve yabancı vatanda%ların karant!na altına alınması meseles! 
olu%turmaktadır. Bu süreçte özell!kle Gençl!k ve Spor Bakanlı$ı 
öneml! b!r rol oynamı%tır.

Gençl!k ve Spor Bakanlı$ı, !lg!l! bakanlıklar ve kurumlarla !% 
b!rl!$! !çer!s!nde, karant!naya alınması gereken vatanda%ları 
yurtlarda barındırmı% ve bu süreçte tüm !ht!yaçlarını kar%ıla-
mı%tır. 

Kov!d-19 Pandem! sürec!nde bugüne kadar 81 !lde toplamda 
293 yurt müdürlü$ünde;

• Yurt dı%ından 97 ülkeden gelen 65.824 Türk!ye 
Cumhur!yet! vatanda%ı,

• 7.371 Sa$lık Bakanlı$ı personel!,

• 3.092 Adalet Bakanlı$ı personel!,

• 8.668 askerî personel,

•  4.325 tedb!r amaçlı karant!naya alınan s!v!l vatan-
da%,

• 5.273 sosyal !zolasyon ve gözlem merkez!nde tedav! 
gören vatanda%lar,

• 24.745 zorunlu !zolasyon altına alınan vatanda%lar,

• 613 k!%! "ng!ltere’den hava yolu !le Türk!ye’ye gel!p 
7 günlük karant!na sürec!ne alınanlar olmak üzere,

toplam 119.911 k!%! yurtlarda barındırılmı%tır.

"ç!%ler! Bakanlı$ının 11 Eylül 2020 tar!hl! genelges! do$rultu-
sunda, karant!na %artlarını !hlal ed!p zorunlu !zolasyon altı-
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na alınan vatanda%ların m!saf!r ed!lmes! !ç!n 81 !lde toplam 
121.824 k!%!l!k 118 yurt tahs!s ed!lm!%t!r.

24 #ubat 2021 tar!h! !t!barı !le 72 !lde bulunan 89 yurt müdür-
lü$ünde;

• 230 Sa$lık Bakanlı$ı personel!,

• 51 sosyal !zolasyon ve gözlem merkez!nde tedav! gö-
ren vatanda%lar,

• 2.332 zorunlu !zolasyon altına alınan vatanda%lar,

• 45 k!%! "ng!ltere’den hava yolu !le ülkem!ze gel!p 7 
günlük karant!na sürec!ne alınanlar olmak üzere,

toplam 2.658 k!%! yurtlarda barındırılmaya devam etmekted!r.

KKTC Yurtları

Kov!d-19 salgını kapsamında 22 Mart 2020 tar!h!nde KKTC’de 
yer alan yurtlar !k!nc! b!r emre kadar kapatılmı%, devam eden 
süreçte yurtlar KKTC vatanda%ları !le Türk askerî b!rl!kler! !ç!n 
karant!na yurdu olarak kullanılmı%tır.

• KKTC’de bulunan 5 yurtta toplam 6194 kapas!te !le 
h!zmet ver!lmekted!r.

• Kov!d-19 salgını kapsamında 16 Mart-5 N!san 2020 
tar!hler! arasında KKTC’de e$!t!m veren ün!vers!te-
ler!n ö$ren!me ara vermes! sebeb!yle ö$renc!ler!n 
büyük b!r kısmının ülkeye dönü%ü gerçekle%m!%t!r.

• 18 Mart 2020 tar!h!nde KKTC’de h!zmet vermek-
te olan yurtların 22 Mart 2020 tar!h!nden !t!baren 
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!k!nc! b!r emre kadar kapatılmasına !l!%k!n karar 
alınmı% ve yurtlara ve ö$renc!lere duyurulmu%tur.

• Ancak 21 Mart 2020 tar!h! saat 17.00 !t!bar! !le Tür-
k!ye’n!n KKTC !le den!z-hava ve kara sınır kapıları-
nın kapanması kararı ver!lm!%t!r. Bununla b!rl!kte, 
uçu%ları !ptal ed!len ö$renc!ler!n güvenl!$!n!n sa$-
lanması ve tahl!ye ed!lerek Türk!ye’ye özel !z!nle ge-
t!r!lmes! kararı alınmı%tır.

• Bu ba$lamda 22 Mart 2020 tar!h!nde Türk!ye’den 
gönder!len özel gem! !le 398 ö$renc! ve 4 personel!n 
ülkem!ze get!r!lmes! sa$lanmı%tır.

• 22 Mart 2020 tar!h!nde gem! !le Türk!ye’ye ula%an 
398 ö$renc!n!n tamamı karant!naya alınmı%tır. Ka-
rant!na sonucunda h!çb!r ö$renc!de Kov!d-19 tesp!t 
ed!lmem!%t!r.

• Ref!ka Ö$retmen Yurdu KKTC vatanda%ları !ç!n 
8-27 N!san 2020 tar!hler! arasında karant!na yur-
du olarak görev yapmı%tır. Necmett!n Erbakan Yurt 
Müdürlü$ünde 21 N!san 2020, II. Sel!m Yurt Müdür-
lü$ünde 22 N!san 2020 tar!h!nden !t!baren, Ref!ka 
Ö$retmen Yurt Müdürlü$ünde 30 N!san-01 Haz!ran 
tar!hler! arasında, Bülent Ecev!t Yurt Müdürlü$ünde 
!se, 4-25 Mayıs 2020 tar!hler! arasında Türk Askerî 
B!rl!kler! karant!na amacıyla konaklamı%tır. II. Se-
l!m ve Necmett!n Erbakan Yurtlarında Türk askerî 
b!rl!kler! !ç!n karant!na sürec! devam etmekted!r. 

Korona-Metre Günlükler!

Yurtlarda barınan ün!vers!te ö$renc!ler!n!n Kov!d-19 salgını ne-
den!yle zamanlarını daha ver!ml! kullanab!lmeler! ve üretken-
l!kler!n! canlı tutab!lmeler! amacıyla “Korona-Metre Etk!nl!kle-
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r!” gerçekle%t!r!lm!%t!r. Bu çerçevede dört farklı etk!nl!$! !ç!nde 
barındıran ve b!nlerce ün!vers!tel! gence ula%an Korona-metre 
!sm! !le ödüllü ve özel b!r çalı%ma yürütülmekted!r. 

Yurtlarda Barınan Uluslararası Ö"renc!lere Yapılan Yardım

Kov!d-19 salgını dolayısıyla yurt dı%ına çıkamayan yurtlar-
da kes!n kayıtlı olarak barınan uluslararası ö$renc!ler !le y!ne 
yurtlarda yurt ücret! ve güvence bedel! alınmadan barındırılan 
ö$renc!lere (A!le, Çalı%ma ve Sosyal H!zmetler Bakanlı$ına a!t 
yurtlarda yet!%enler, ebeveyn! olmayanlar, devlet koruması al-
tında bulunanlar vb. durumda olan ö$renc!ler) 12 Haz!ran 2020 
tar!h!ne kadar beslenme yardımı yapılmı%tır.

Sa$lık H!zmet Kapas!tes!n!n Güçlend!r!lmes! 

Salgının !lk dalgasının ya%andı$ı 2020 yılının ba%ında "ng!l-
tere, Fransa, "spanya, "talya, ABD g!b! gel!%m!% ülkelerde b!le 
sa$lık h!zmet kapas!tes! ve sa$lık h!zmet sunumu çökme nok-
tasına gelm!%t!r. Türk!ye, yakla%ık son 20 yıldır yaptı$ı sa$lık 
yatırımları sayes!nde sa$lık h!zmetler!nde pandem! süres!nce 
herhang! b!r aksaklık ya%amamı%tır. Pandem!n!n der!nle%ece$! 
öngörüldü$ünde çok hızlı b!r kararla var olan altyapısını daha 
da gel!%t!rm!%t!r. 

Cumhurba%kanımız Sayın Recep Tayy!p Erdo$an, 6 N!san 
2020 tar!h!nde düzenlenen Kab!ne Toplantısı’nın ardından 
yaptı$ı açıklamada "stanbul’da Atatürk Haval!manı ve San-
caktepe’de !k! salgın hastanes!n!n olu%turulaca$ını duyur-
mu%tur. Açıklamanın hemen ardından 9 N!san 2020 tar!h!nde 
hastaneler!n !n%aatına hızla ba%lanmı%tır. 45 gün g!b! kısa b!r 
süre sonrasında çok yo$un b!r çalı%mayla !n%aatı tamamlanan 
her b!r hastane !ç!n 4 b!n !%ç! 3 vard!ya %ekl!nde çalı%mı%tır. 
Sancaktepe’dek! hastanen!n adı Prof. Dr. Fer!ha Öz Ac!l Du-
rum Hastanes!, Ye%!lköy Haval!manı’ndak! hastanen!n adı da 
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Prof. Dr. Murat D!lmener Ac!l Durum Hastanes! olarak açık-
lanmı%tır.

Çevre düzenlemes! !%lemler! de dah!l olmak üzere tam te%ek-
küllü hastane olarak !n%a ed!len salgın hastaneler!nden San-
caktepe’dek! Prof. Dr. Fer!ha Öz Ac!l Durum Hastanes! 29 Mayıs 
2020 tar!h!nde açılmı%tır. Haval!manına yakınlı$ıyla stratej!k 
b!r konuma sah!p olan hastane, yakınındak! p!stlerle %eh!r 
dı%ından ve yurt dı%ından get!r!lecek hastaların uçaktan !ner 
!nmez sa$lık h!zmet!ne kavu%masını sa$layacaktır. 75 b!n met-
rekarel!k kapalı alana kurulan hastane, gerekt!$!nde her odası 
yo$un bakım ün!tes!ne dönü%türülen 1008 yatak kapas!tes!ne 
sah!pt!r. Tes!stek! 100’e yakın d!yal!z ün!tes!yle kron!k böbrek 
hastalarının !ht!yacı kar%ılanab!lecekt!r. Tam te%ekküllü 16 
amel!yathaneye sah!p olan hastane, her alanda uzman sa$lık 
personel! ve !ler! tıp teknoloj!ler!yle donatılmı%tır. Ye%!lköy’de-
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k! Prof. Dr. Murat D!lmener Ac!l Durum Hastanes! !le Hadım-
köy Dr. "sma!l N!yaz! Kurtulmu% Hastanes! de 31 Mayıs 2020 
tar!h!nde h!zmete açılmı%tır. Prof. Dr. Murat D!lmener Hasta-
nes!, sa$lık tur!zm!ne öneml! katkılar sunacak sa$lık tes!s! !le 
depremden etk!lenmeyen yatay b!r m!mar!ye sah!pt!r. Sa$lık 
tes!s!, 125 b!n metrekare alana kurulurken, peyzaj ve otopark 
alanı !ç!n 50 b!n metrekare ayrılmı%tır. 500 araçlık otoparka 
sah!p hastanen!n, 75 b!n metrekarel!k kapalı alanı bulunmak-
tadır. Her odası !sten!ld!$!nde yo$un bakım ün!tes!ne dönü%-
türüleb!len 1008 yatak kapas!tel! hastanede tam te%ekküllü 16 
amel!yathane, 36’sı d!yal!z ve yo$un bakım altyapısına sah!p 
576 banyolu hasta yatak odası, 36’sı d!yal!z hasta altyapısına 
sah!p 432 yo$un bakım yata$ı, 36 ac!l mü%ahede yata$ı, 8 tr!yaj, 
2 CRP, 4 tomograf!, 4 MR, 2 X-ray odası bulunmaktadır.



88  |  TÜRK!YE’N!N KORONAV!RÜSLE BA"ARILI MÜCADELES! 

Hadımköy Dr. "sma!l N!yaz! Kurtulmu% Hastanes! 1881 yılında 
Sultan 2. Abdülham!t tarafından yaptırılmı%tır. 1985’e kadar as-
ker! hastane, 2012’ye kadar kı%la olarak kullanılan bu yapının 
restorasyon projes! hazırlanmı% ve Cumhurba%kanımız Sayın 
Recep Tayy!p Erdo$an’ın tal!matıyla 45 günde aslına uygun 
olarak restore ed!len ecdat m!rası h!zmete sunulmu%tur. Bal-
kan, B!r!nc! Dünya ve Çanakkale sava%ları sırasında öneml! 
görevler üstlenen hastane, bugün de Kov!d-19 mücadeles!ne 
öneml! katkılar sunmaktadır. 23 dönüm araz! üzer!nde 4 b!n 
500 metrekare kapalı alana sah!p olan bu hastane, akıllı b!na 
olarak h!zmet vermekte olup, 59’u yo$un bakım olmak üzere 
101 yatak kapas!tes!ne sah!pt!r.

45 gün kadar kısa b!r sürede tamamlanmı% olan salgın hastane-
ler! kal!tes! ve özell!kler!yle göz doldurucu n!tel!k ta%ımaktadır. 
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B!r hastanede bulunması gereken son teknoloj! bütün !mkanla-
rın bulundu$u salgın hastanes!, tam te%ekküllü b!r hastane alt 
yapısına sah!pt!r.

Pandem! dönem!nde 2020 Aralık ayına kadar toplamda 16 dev 
yen! hastane açılmı%tır. Bu hastaneler!n !s!mler! Malatya "nönü 
Ün!vers!tes! Turgut Özal Tıp Merkez! Onkoloj! Hastanes!, Erzu-
rum, Tek!rda$, Konya, Kartal Dr. Lütf! Kırdar, "stanbul Göztepe 
Prof. Dr. Süleyman Yalçın, Okmeydanı Prof. Dr. Cem!l Ta%çıo$-
lu !le Ba%ak%eh!r Çam ve Sakura #eh!r Hastaneler!, B!lec!k ve 
M!las Devlet Hastaneler!, Sakarya Kadın Hastalıkları ve Çoçuk 
Sa$lı$ı Hastanes!, Ye%!lköy Prof. Dr. Murat D!lmener !le Sancak-
tepe Prof. Dr. Fer!ha Öz Ac!l Durum Hastaneler!, Hadımköy Dr. 
"sma!l N!yaz! Kurtulmu% Hastanes!, S!vas Cumhur!yet Ün!ver-
s!tes! Tıp Fakültes! Hastanes! Kadın Do$um ve Çocuk Hastalık-
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ları Ek H!zmet B!nası, Mers!n Ün!vers!tes! Onkoloj! Hastanes! 
ve Malatya "nönü Ün!vers!tes! Turgut Özal Tıp Merkez! Onko-
loj! Hastanes!’d!r. Bu hastanelerde aynı zamanda hastalara üc-
rets!z olarak Kov!d-19 tedav!s! sunulmu%tur.

Bu hastaneler arasında özell!kle d!kkat çeken Ba%ak%eh!r Çam ve 
Sakura #eh!r Hastanes! Sa$lık Bakanlı$ı tarafından kamu-özel !% 
b!rl!$! model! !le gerçekle%t!r!len Türk!ye’n!n 3. en büyük sa$-
lık yatırım projes! olup, "stanbul ve özell!kle çevres!ndek! !llere 
h!zmet sunmaktadır. 23.600 hastaya h!zmet vereb!len hastane, 
2020 yılında tamamlanmı%tır. Türk!ye, v!zyoner sa$lık pol!t!-
kası ve yatırımlarına !lave olarak ac!l yürüttü$ü sa$lık proje ve 
yatırımları !le pandem!n!n !k!nc! dalgası olan Ek!m, Kasım ve 
Aralık aylarında kayda de$er b!r sorun ya%amadan her b!r va-
tanda%ına n!tel!kl! h!zmet vermeye devam etm!%t!r. 

1 Mart 2020- 1 Mart 2021 tar!hler! arasında 3 #eh!r Hastanes! 
("stanbul Ba%ak%eh!r, Konya ve Tek!rda$ #eh!r Hastanes!) 25 
hastane yen! b!na, 11 hastane ek b!na olmak üzere toplam 48 
sa$lık tes!s! h!zmet sunumuna ba%lamı%tır. B!r öncek! yılın 
aynı dönem ver!ler!ne göre h!zmet sunan sa$lık tes!s! sayısı 
%55 oranında artırılmı%tır. 

Bünyes!nde enfeks!yon hastalıkları, kl!n!k m!krob!yoloj!, gö$üs 
hastalıkları ve !ç hastalıkları uzmanı hek!mlerden en az !k!s!n!n bu-
lundu$u ve 3. sev!ye er!%k!n yo$un bakım yata$ı bulunan 81 !lde, 177 
pandem! hastanes! bel!rlenm!%t!r. Pandem! dönem!nde kamu has-
taneler!n!n er!%k!n yo$un bakım yatak kapas!tes! %51 artırılmı%tır.  
6.120’s! er!%k!n ( bunun 3.653 yata$ı 3. basamak), 107 ‘s! çocuk ve 
168’! yen! do$an olmak üzere yo$un bakım yata$ı sayısında top-
lamda 6.395  artı% sa$lanmı%tır.

Pandem! neden! !le açılan yen! hastaneler, ek b!nalar ve yatak 
artı% talepler! sonucunda 1 Mart 2020 tar!h!nden !t!baren top-
lam yatak kapas!tes! %8.2 (11.792) artırılarak 155.545 yatak sa-
yısına ula%ılmı%tır.
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2002 yılından bu yana her yıl ortalama 5.500 olmak üzere toplam-
da yakla%ık 100.000 yataklı sa$lık tes!s! !n%aatı tamamlanmı%tır. 
Sadece pandem! dönem!nde 16.159 yataklı sa$lık tes!s! !n%aatı ta-
mamlanmı%tır. Her yılın !n%aat tamamlanma !mkân ve kab!l!yet! 
pandem! dönem!nde 3 kat artırılmı%tır.

1 Mart 2020 - 1 Mart 2021 tar!hler! arasında;

• 5.673 vent!latör alınarak toplam kapas!te %42 oranın-
da artırılmı%tır.

• Nazal yüksek akı% oks!jen c!hazı sayısı 216’dan 1.847’ye 
çıkartılmı% olup toplam kapas!te yakla%ık %700 artırıl-
mı%tır.

• 6.047 adet mon!tör alınarak toplam kapas!te %14 ora-
nında artırılmı%tır. 

• 81 !lde yer alan vent!latör c!hazları bakım onarım faa-
l!yetler! sonucunda 467 vent!latörün arızaları g!der!le-
rek kullanıma hazır hale get!r!lm!%t!r.
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Laboratuvar Kapas!teler!n!n Artırılması 

SARS-CoV-2 RNA PCR test! çalı%ab!lecek laboratuvar kapas!-
tes! 81 !le yaygınla%tırılmı%tır. Sa$lık Bakanlı$ı tarafından yet-
k!lend!r!len ve tüm ülkeye da$ıtılan testler!n tamamı dı% kal!te 
kontrol programına tab! 197 m!krob!yoloj! laboratuvarı tarafın-
dan gerçekle%t!r!lmekted!r.

Özel sektörde yetk! ver!len ve ücret kar%ılı$ında tarama testler! 
çalı%an laboratuvar sayısı %u an !t!bar! !le 265’t!r. Kal!te kontrol 
programı kapsamında anal!z ed!len 13.657 adet sonuca göre, 
laboratuvarların do$ru raporlama oranı %93,06 olarak bulun-
mu%tur. Pandem! önces!nde PCR çalı%ılab!len laboratuvar sayı-
sı 73 !ken, pandem! dönem!nde 461’e yükselt!lm!%t!r.
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Tıbb! Ek!pman Üret!m! ve Da$ıtımı

Maske ba%ta olmak üzere tıbb! ek!pman sava%larının oldu$u b!r 
dönemde Türk!ye y!ne ba%arılı b!r kr!z yönet!m! gerçekle%t!r-
m!%t!r.

Üret!m

Türk!ye, pandem! sürec!nde tıbb! ek!pman konusunda “yerl! ve 
m!llî” !lkes!nden yola çıkarak tüm bakanlıkların, kamu kurum-
larının ve özel sektörün !% b!rl!$!yle, !ht!yaçlar do$rultusunda 
tıbb! ek!pman üret!m!n! gerçekle%t!rm!%t!r. Üret!len tıbb! ek!p-
man maske, s!perl!k, koruyucu gözlük, koruyucu tulum, solu-
num c!hazı, !laç, dezenfektan, termal kamera, ta%ınab!l!r c!haz-
lar g!b! gen!% b!r yelpazey! kapsamaktadır.

Maske/S!perl!k/Eld!ven/Koruyucu Tulum 

Kov!d-19 salgınının Türk!ye’de görülmeye ba%landı$ı Mart 2020 
ayından !t!baren M!llî Savunma Bakanlı$ı bünyes!nde yer alan 
askerî fabr!kaların !mkân ve kab!l!yetler!n!n salgınla mücade-
lede kullanılması maksadıyla çalı%malara ba%lanmı%tır. Bugün 
de üret!m faal!yetler!ne aralıksız devam ed!lmekted!r. D!k!me-
v! Müdürlükler!nde cerrah! maske ve koruyucu tulum üret!m! 
gerçekle%t!r!lm!%t!r. 31 Mart 2020 tar!h!nden !t!baren Kara, De-
n!z ve Hava D!k!mev! Müdürlükler!nce toplam 93.304.850 adet 
cerrah! maske ve 64.676 adet koruyucu tulum !malatı gerçek-
le%t!r!lm!%t!r.
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Mak!ne ve K!mya Endüstr!s! Kurumu’nun MAKSAM Mak!ne ve 
Maske Fabr!kası da pandem! dönem!nde maske ve koruyucu 
tulum g!b! b!rçok tıbb! ek!pman üretm!%t!r.
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Gençl!k ve Spor Bakanlı$ı tarafından da 81 !lde bel!rlenen p!lot 
Gençl!k Merkezler!nde 3 boyutlu yazıcılar !le 10 Parma$ımda 10 
Mar!fet atölyes! kapsamında s!per maske üret!m! yapılmı%tır. 
26 Mart 2020 tar!h!nde ba%layan üret!mlerde Gençl!k Merkez! 
gönüllüsü gençler ve personeller yer almı%tır. Üret!len maskeler, 
Gençl!k ve Spor Bakanlı$ı "l Müdürlükler! tarafından "l Sa$lık 
Müdürlükler!ne ve talep eden hastaneler !le vatanda%lara tesl!m 
ed!lerek bu zorlu süreçte sa$lık çalı%anlarına destek olunmu%tur. 
#u ana kadar yakla%ık 1.000.000 maske üret!lm!% ve da$ıtımı ya-
pılmı%tır.

Ayrıca, Gençl!k ve Spor Bakanlı$ının Gençl!k L!derler!, !%!tme 
engell!ler!n maske taktıklarında dudak okuyamaması dolayısıy-
la pandem! sürec!nde ya%adıkları !let!%!m sorunlarını azaltmak 
amacı !le “#e'af "let!%!m” projes!n! hayata geç!rm!%t!r. Gel!%t!r!-
len a$ız kısmı %e'af maskeler, kar%ısındak! k!%!lerle !let!%!m ko-
laylı$ı sa$ladı$ı !ç!n !%!tme engell! b!reyler tarafından oldukça 
!lg! görmü%tür.

Salgınla mücadele kapsamında M!llî E$!t!m Bakanlı$ına ba$lı 
döner sermaye !%letmes! olan meslek! ve tekn!k e$!t!m okul ve 
kurumlarında da çok çe%!tl! ürünler üret!lm!% ve üret!lmeye de-
vam ed!lmekted!r. Okulların kapas!teler!n!n artırılması ve yen! 



96  |  TÜRK!YE’N!N KORONAV!RÜSLE BA"ARILI MÜCADELES! 

yatırımların yapılması sonucunda günlük 2,5 m!lyon (ç!ft var-
d!ya çalı%ılması durumunda 5 m!lyon) maske üret!m kapas!tes! 
olu%turulmu%tur. Bugüne kadar okullarda 150 m!lyon adet cerra-
h! maske, 60 b!n N95 maske, 1.6 m!lyon adet yüz koruyucu s!per-
l!k, 1.4 m!lyon adet tulum/önlük üret!m! yapılmı%tır.

MEB Hayat Boyu Ö$renme Genel Müdürlü$ü tarafından Ko-
v!d-19 salgınıyla mücadele kapsamında sürec!n ba%langıcından 
!t!baren yakla%ık olarak 255.864.468 maske, 92.715 önlük, 53.440 
eld!ven, 7.708 örtü, 9.771 bone ve 100.192 tulum üret!lm!%t!r. Özel 
yetenekl!lere yönel!k b!l!m ve sanat merkezler!nde !se, 152.803 
s!perl!k, 430 lar!ngoskop, 40 sa$lık kab!n! ve özel e$!t!m meslek 
okulları atölyeler!nde 1 m!lyonun üzer!nde cerrah! maske üret!l-
m!%t!r.

Ayrıca, pandem! sürec!nde Adalet Bakanlı$ı !% yurtlarının üre-
t!m kapas!tes!, kolonya, dezenfektan, maske, eld!ven ve tulum 
g!b! !ht!yaç alanlarına kanal!ze ed!lm!%t!r. Bu alanda üret!m !ç!n 
adeta seferberl!k !lan ed!lm!%t!r. Bu kapsamda 80 çe%!t mater-
yal!n üret!m!ne ba%lanmı%tır. Salgınla mücadele sürec!n!n ba%-
langıcından !t!baren toplam 55.235.538 maske, 4.132.482 tulum, 
9.905.985 spanç ve 1.244.176 adet gözlük üret!lm!%t!r. 
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Solunum C!hazı Üret!m! ve %hracatı

Pandem! dönem!nde, ülkeler!n kend! !ht!yaçlarına öncel!k ve-
rerek vent!latör c!hazları ve kr!t!k b!le%enler! !ç!n !hracat yasa$ı 
ya da !hracat !zn! zorunlulu$u g!b! kısıtlamaların devreye so-
kulması, bu c!hazları dı%arıdan tedar!k ed!lemez hale get!rm!% 
ve tüm dünyada solunum c!hazlarına duyulan !ht!yaç artmı%tır. 
Türk!ye, Sa$lık Bakanlı$ı ve Sanay! ve Teknoloj! Bakanlı$ının 
m!hmandarlı$ında özel sektörün b!r araya gelmes!yle kısa sü-
rede dı%a ba$ımlı oldu$u b!r tıbb! c!hazda üret!c! ve !hraç eden 
b!r konuma gelm!%t!r. 
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Sanay! ve Teknoloj! Bakanlı$ının destek ve te%v!kler!yle ku-
rulmu% olan start-up f!rması BIOSYS’!n gel!%t!rd!$! yerl! yo$un 
bakım solunum c!hazı (vent!latör), y!ne Bakanlık koord!nasyo-
nunda ASELSAN, BAYKAR ve ARÇEL"K f!rmalarının b!r araya 
gelmes!yle ser! üret!me geçm!%t!r.

Bu süreçte, USHA# Uluslararası Sa$lık H!zmetler! A.#. tarafın-
dan yakla%ık 5.000 vent!latör tesl!m ed!lm!%t!r. “Made !n Tur-
k!ye” et!ketl! yakla%ık 4.000 vent!latör de 20 ülkeye !hraç ed!l-
m!%t!r. 

Yerl! yo$un bakım solunum c!hazı !hraç ed!len ülkeler arasında 
Azerbaycan, Banglade%, B!rle%!k Arap Em!rl!kler!, Brez!lya, Ek-
vator, Irak, Kazak!stan, Kırgız!stan, K.K.T.C, Kolomb!ya, L!bya, 
Lübnan, N!jer, N!jerya, Romanya, Somal! vardır. Vent!latörler!n 
yurt !ç! da$ıtımı 5 Mayıs 2020, yurt dı%ı da$ıtımı !se 14 Mayıs 
2020 tar!h!nde ba%lamı%tır. 

Mak!na ve K!mya Endüstr!s! Kurumu (MKE), Kov!d-19 pande-
m!s!n!n Türk!ye’de görülmes!nden bu yana, Türk!ye’de ve aynı 
zamanda yurt dı%ında do$an !ht!yaçlar do$rultusunda, kend! 
!mkân ve kab!l!yetler!ne b!r yen!s!n! daha ekleyerek SAHRA 
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Ta%ınab!l!r Solunum C!hazı’nı üretm!%t!r. Bunun yanı sıra, Cer-
rah! Maske Gövde Tezgâhı ve Cerrah! Maske Tam Otomat!k 
Last!kleme Tezgâhı da üret!lm!%t!r.

Salgınla mücadele kapsamında M!llî E$!t!m Bakanlı$ına ba$lı 
meslek! ve tekn!k e$!t!m okul ve kurumlarında, cerrah! maske 
mak!nes!nden solunum c!hazına, UVC hava ster!l!zasyon c!ha-
zından, N95 standardında maske mak!nes!ne, v!deo lar!ngos-
kop c!hazından !zole numune alma ün!tes!ne, temassız kızılö-
tes! (IR) termometre c!hazından yo$un bakım yata$ına kadar 
çok sayıda ürün üret!lm!% ve sa$lık kurulu%larına tesl!m ed!l-
m!%t!r.

Tanı ve Tanı S!stemler! 

SARS-CoV-2 v!rüsünün hızlı ve güven!l!r %ek!lde te%h!s!ne yö-
nel!k RNA tabanlı tanı k!t! referans malzemeler! 3 ay g!b! kısa 
b!r sürede üret!lm!% ve UME RM 2019 ve UME RM 2020 kodları 
!le satı%a sunulmu%tur. Üret!len RNA tabanlı Referans Malze-
meler, hem Kov!d-19 hastalı$ı v!rüsünün te%h!s!nde Türk!ye’de-
k! tüm laboratuvarlar tarafından kullanılacak hem de ülkem!z 
ve yurt dı%ı k!t üret!c!ler! tarafından kal!te kontrol malzemes! 
olarak k!tlere ekleneb!lecekt!r. Ayrıca, Kov!d-19 salgını özel!nde 
TÜB"TAK 1507 KOB" Ar-Ge Ba%langıç Destek Programı altında 
açılan “Kov!d-19 !le Mücadeleye Yönel!k Ça$rı” ve TÜB"TAK 
1001 B!l!msel ve Teknoloj!k Ara%tırma Projeler!n! Destekleme 
Programı kapsamında ekos!stem aktörler! tarafından yen!l!kç! 
tanı k!tler! ve s!stemler! gel!%t!r!lmekted!r. Kov!d-19 !le Müca-
deleye Yönel!k Ça$rı’da tanı ve tanı s!stemler! odaklı 10 proje 
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4,5 m!lyon TL !le desteklenm!% ve TÜB"TAK 1001 altında Ko-
v!d-19 odaklı yen!l!kç! tanı k!t!n!n gel!%t!r!lmes! sa$lanmı%tır.

"lk 3 ay !çer!s!nde ça$rı altında t!car!le%t!r!len !lk ürün olan 
termal ve görünür ı%ık, h!br!t IP kamera t!car! ürün hal!ne ge-
t!r!lm!%t!r. Gel!%t!r!len yen!l!kç! kamera salgın hastalıklarının 
toplumda kontrolsüz yayılımının engellenmes!ne katkı sun-
maktadır. Ayrıca, RT-qPCR k!t!, mült!pleks qPCR tesp!t k!t!, b!-
yo-sensörler !le yapay zekâ destekl! s!stem yazılımları da tanı 
s!stemler! odaklı d!$er proje ba%arılarının arasında yer almak-
tadır.

MKE Termal Kamera S!stem!

MAKSAM Mak!ne ve Maske Fabr!kası tarafından havaalanları, 
hastaneler, toplu ta%ıma, alı%ver!% merkezler!, e$!t!m kurumla-
rı, hap!shaneler, bankalar, stadyumlar, askerî kurumlar, kr!t!k 
tes!sler, !% yerler! g!b! çe%!tl! alanlarda kullanılab!len MKE Ter-
mal Kamera S!stem! üret!lm!%t!r. 
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%laç ve Oks!jen Üret!m!

M!llî Savunma Bakanlı$ı bünyes!ndek! "laç Fabr!kası Müdürlü-
$ü tarafından 10 N!san 2020 tar!h!nde H!droks!klorok!n Sülfat 
200 mg tablet formülasyon gel!%t!rme çalı%malarına ba%lanıl-
mı%tır. Türk!ye "laç ve Tıbb! C!haz Kurumu tarafından yapılan 
laboratuvar anal!zler! uygun bulunmu% ve 9.600 adet tablet 
üret!m! gerçekle%t!r!lm!%t!r. Ayrıca Kayser! "l Sa$lık Müdür-
lü$ünün oks!jen taleb! üzer!ne 2’nc! Hava Bakım Fabr!ka Mü-
dürlü$ü tarafından 100.160 kg oks!jen üret!m! yapılarak tesl!m 
ed!lm!%t!r.

Dezenfektan/Yüzey Tem!zley!c!/K!"!sel Bakım Ürünü/
Kolonya Üret!m!

Salgın sürec!nde dezenfektan arzında ya%anan sorun, BOREL 
ve BORTAM üret!m! !le g!der!lm!%t!r. Ayrıca, bu dönemde de-
zenfektan taleb! neden!yle olu%an f!yat dalgalanmalarının 
önüne geç!lerek p!yasada dengel! f!yat olu%ması sa$lanmı%tır. 
Cumhurba%kanımız Sayın Recep Tayy!p Erdo$an’ın tal!matla-
rııyla, AR-GE sürec! tamamlanan BOREL el dezenfektanının 
ser! üret!m!ne geç!lm!%t!r. Kov!d-19 !le mücadele kapsamında 
ortam ve yüzey dezenfeks!yonunun sa$lanması !ç!n BORTAM 
p!yasaya sunulmu%tur.

Bu süreçte, M!llî Savunma Bakanlı$ı bünyes!ndek! askerî fab-
r!kalar tarafından da 323.060 l!tre el dezenfektanı, MEB Hayat 
Boyu Ö$renme Genel Müdürlü$ü tarafından 13.758 l!tre dezen-
fektan üret!m! gerçekle%t!r!lm!%t!r.

M!llî E$!t!m Bakanlı$ına ba$lı meslek! ve tekn!k e$!t!m okul ve 
kurumlarında bugüne kadar 2.5 m!lyon l!tre el dezenfektanı, 
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10 m!lyon l!tre yüzey tem!zley!c!, 110 b!n l!tre kolonya üret!l-
m!%t!r.

Adalet Bakanlı$ının da bu süreçtek! deste$!yle, !% yurdu müdür-
lükler!nde faal!yet gösteren deterjan ve k!%!sel bakım ürünler! 
üret!m atölyeler!nde toplamda 4.890,69 ton tem!zl!k ve k!%!sel 
bakım ürünü !le 68.517 adet sabun üret!m! gerçekle%t!r!lm!%t!r.

Tıbb! Ek!pman Üret!m! #ç!n Alınan Tedb!rler

Tıbb! malzemen!n üret!m!n!n önces!nde ya da üret!m a%ama-
sında kar%ıla%ılan sorunları g!dermek !ç!n b!r takım tedb!rler!n 
alınması kaçınılmaz olmu%tur:

Et!l Alkol Kullanımı 

Salgının patlak vermes!n!n ardından tüm dünyada dezenfeks!-
yon ürünler!ne, dolayısıyla et!l alkole olan talep hızlıca artmı%tır. 
Kolonya ve dezenfektan üret!m!n!n artırılması amacıyla et!l alkol 
üret!c!ler!n!n akaryakıt sektörüne ürün tedar!k etmeler!n! zorun-
lu kılan Benz!nde %3 B!yoetanol Harmanlaması Düzenlemes!, 
Enerj! P!yasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 13 Mart 
2020’de 3 aylı$ına askıya alınmı%tır. Bu sayede dezenfektan üret!-
m!nde kullanılan yerl! et!l alkol m!ktarı 5 kat artırılmı%tır. 18 Mart 
2020 tar!h!nde KKTC’de h!zmet vermekte olan yurtların 22 Mart 
2020 tar!h!nden !t!baren !k!nc! b!r emre kadar kapatılmasına !l!%-
k!n karar alınmı% ve yurtlara ve ö$renc!lere duyurulmu%tur.

Kolonya Üret!m!

Pandem!n!n henüz !lk günler!nden !t!baren Konya #eker, Türk #e-
ker, TEZK"M ve TARK"M f!rmalarıyla yapılan görü%meler net!ce-
s!nde, kolonya ve dezenfektan üret!c!ler!n!n !ht!yacı olan günlük 
350 b!n l!tre et!l alkolün f!yatı 20 Mart 2020 tar!h!nde sab!tlen-
m!%t!r. Bu alkolü, Türk!ye’n!n en büyük kolonya ve dezenfektan 
üret!c!ler!ne yönlend!rm!%t!r
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Maske Üret!m! 

P!yasada maske bulunamadı$ına ve yüksek f!yatla satıldı$ına 
da!r alınan duyumların ardından Sanay! ve Teknoloj! Bakanlı$ı 
bünyes!nde tutulan Sanay! S!c!l B!lg! S!stem!’ndek! kayıtlardan 
maske ve maske kuma%ı üret!c!ler!n!n b!lg!ler!ne ula%ılmı%tır. Tür-
k!ye genel!ndek! !l müdürlükler! üzer!nden hem f!!l! kapas!te hem 
üret!m kab!l!yet! hem de varsa sanay! s!c!l kaydına g!rmem!% an-
cak maske üret!m! !le !%t!gal eden %!rketler ve kapas!teler! tesp!t 
ed!lm!%t!r. Ayrıca, maske kuma%ı üreten fabr!kaların da hem sana-
y! s!c!lden hem de yer!nde z!yaretle üret!m kapas!teler! ve hang! 
ürünler! ürett!$! tesp!t ed!lerek, bu %!rketlere gerek stok gerekse 
satı% konularında uyarılar yapılmı%tır. Maske !hracatının ön !zne 
tab! olması ve maske kuma%ının kayda ba$lı olması sa$lanarak 
kısıtlama get!r!lmes! sa$lanmı%tır.
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Türk!ye "hracatçılar Mecl!s!, "stanbul T!caret Odası, 
Türk!ye G!y!m Sanay!c!ler! Derne$!, Gaz!antep "hra-
catçılar B!rl!$! ve d!$er !lg!l! payda%ların da yardımıyla 
maske üret!m! hususunda kr!t!k adımlar atılmı%tır. Tür-
k!ye’n!n en büyük tekst!l f!rmalarının üret!m tezgahla-
rını maske üret!m!ne çev!rmes!nden, sanay!c!ler!n mas-
kelerde kullanılan hammadde !ht!yacını sab!t f!yatlar 
üzer!nden kar%ılayab!lmes!ne kadar b!rçok husus çözü-
me kavu%turulmu%tur.

Cerrah! maske üret!m kapas!tes!n!n arttırılması mak-
sadıyla, M!llî Savunma Bakanlı$ı Askerî Fabr!kalar Ge-
nel Müdürlü$ü tarafından 2020 yılı !çer!s!nde 8 adet 
otomat!k maske üret!m tezgâhı tedar!k ed!lerek günlük 
üret!m kapas!tes! 500.000 adete çıkarılmı%tır.
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Üret!len Tıbb! Ek!pmanın Da"ıtımı

Cerrah! Maske/Önlük/Eld!ven/ KoruyucuGözlük/ Koru-
yucu Tulum Da#ıtımı

USHA#, dünyada ba% gösteren cerrah! maske kıtlı$ı neden!yle tek 
yetk!l! !dare olarak cerrah! maske üret!c!ler! ve yetk!l! satıcıları 
!le 248 sözle%me !mzalamı% ve 10 Mart - 20 N!san 2020 tar!hler! 
arasında 1 m!lyon adetl!k günlük da$ıtımını 25 m!lyon adete çı-
karmı%tır. Bu sayede tüm dünyada ortaya çıkan tedar!k z!nc!r!n!n 
çökmes! ülkem!zde ya%anmamı%tır. Pandem! süres!nce USHA# 
tarafından toplamda; 
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375.800.278 adet 3 katlı cerrah! maske,

15.876.308 adet FFP2/N95 maske,

6.504.801 adet koruyucu tulum,

2.084.044 adet koruyucu gözlük,

861.157 adet önlük,

104.613.047 adet muayene eld!ven!n!n tesl!mat ve da$ıtı-
mı gerçekle%t!r!lm!%t!r.

Ücrets!z Maske Da#ıtımı

Kamu hastaneler!n!n !ht!yaçlarının kar%ılanması !le ba%layan te-
dar!k sürec!, daha sonrasında ün!vers!te hastaneler!, özel hastane-
ler, kamu kurum ve kurulu%ları, sanay! kurulu%ları ve n!hayet!nde 
halka ücrets!z da$ıtımı !ç!n tedar!k olarak gen!%let!lm!%t!r.

USHA#, k!%!sel koruyucu ek!pmanların p!yasada yetk!l! alıcısı ve 
da$ıtıcısı olarak k!%!sel koruyucu ek!pmanların günlük arzını ar-
tırmı% ve buna ba$lı olarak f!yatların dü%mes!ne katkı sa$lamı%-
tır. Satın alma garant!s! vererek sektörü yen! yatırımlara ve daha 
yüksek üret!m kapas!tes! kullanımına te%v!k etm!%t!r. Tedar!k z!n-
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c!r!n! güvence altına alarak sürekl! üret!me yardımcı olmak !ç!n 
üret!c!lere hammadde sa$lamı%tır.

65+ Vatanda"lara Ücrets!z Kolonya ve Maske Da#ıtımı

Koronav!rüs salgınının henüz !lk günler!nde Cumhurba%kanı-
mız Sayın Recep Tayy!p Erdo$an tarafından açıklanan tedb!r 
paket!ndek! maddelerden b!r! de “65 ve üzer! ya%tak! vatanda%-
lara ücrets!z kolonya ve maske da$ıtımı” olmu%tur. 

Sanay! ve Teknoloj! Bakanlı$ı’nın koord!nasyonunda, Türk!-
ye’n!n en büyük kolonya ve alkol üret!c!ler!n!n, loj!st!k f!rma-
larının, kamu ve özel sektör kurulu%larının destekler!yle, !çer!-
s!nde 200ml kolonya ve 5 adet maske bulunan h!jyen k!tler! 65 
ve üzer! vatanda%a da$ıtılmak üzere hazırlanmı%tır. 

"ç!%ler! Bakanlı$ının da$ıtım, M!llî Savunma Bakanlı$ının sarf 
malzemes! hususundak! destekler! !le b!rl!kte 30 büyük%eh!r-
dek! görevl! val!ler !le Sanay! ve Teknoloj! Bakanlı$ı koord!nas-
yonunda, Vefa Sosyal Destek Grupları aracılı$ıyla h!jyen k!tler! 
vatanda%ların kapısına kadar ula%tırılmı%tır. Bu organ!zasyon 
net!ces!nde h!jyen k!tler!, 30 büyük%eh!r !le b!rl!kte Kuzey Kıb-
rıs Türk Cumhur!yet! ve Zonguldak’ta ya%ayan 65 ya% üzer! 6,5 
m!lyon vatanda%a tesl!m ed!lm!%t!r.
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Türk!ye’n!n A%ı Çalı%maları ve 
A%ılama Programı

Türk!ye A"ı Enst!tüsü ve Kl!n!k Ara"tırmalar Merkez! 

12 Aralık 2019’da resmî olarak kurulan Türk!ye A%ı Enst!tüsü 
ve Kl!n!k Ara%tırmalar Merkez! hem yerl! a%ı yapma hedef! hem 
de n!tel!kl! !nsan kayna$ı yet!%t!rmek üzere faal!yetler!ne ba%-
lamı%tır. Salgının hemen önces!nde kurulmu% olan ve salgın !le 
b!rl!kte daha da stratej!k hale gelen Türk!ye A%ı Enst!tüsü, yerl! 
a%ı üret!m!nde son noktaya gelm!%t!r.

Türk!ye, Kov!d-19’a kar%ı a%ı gel!%t!rme çalı%maları kapsamında 
ön sıralarda yer almaktadır. 26 #ubat tar!hl! DSÖ l!stes!nde 256 
a%ı adayı bulunmaktadır. Bunların 74’ü kl!n!k, 182’s! kl!n!k ön-
ces! a%amadadır. Türk!ye’de !lk vaka görüldükten sadece 12 gün 
sonra 23 Mart 2020 tar!h!nde Kov!d-19 a%ısı gel!%t!rmeye yöne-
l!k Ar-Ge proje ça$rısı yapılmı%tır. Akab!nde 17 N!san 2020 ta-
r!h!nde TÜB"TAK kl!n!k önces! çalı%maları tamamlayıp, Türk!-
ye Sa$lık Enst!tüler! Ba%kanlı$ı (TÜSEB) üzer!nden yapılacak 
ba%vurulara destek ver!lece$!n! !lan etm!%t!r.

#u anda Türk!ye’de 16 yerl! a%ı projes! desteklenmekted!r. Bun-
lardan 6 tanes!n!n faz çalı%masına ba%lanmı%tır. 

Türk!ye’n!n A"ı Tedar!k!

Türk!ye, Kov!d-19 a%ısı !le !lg!l! !lk anla%masını Ç!n Halk Cum-
hur!yet!’nden S!novac f!rmasının a%ısı (CoronaVac) !ç!n yap-
mı%tır. Sa$lık Bakanı, !lave 50 m!lyon dozluk a%ı !ç!n de söz-
le%me !mzalandı$ını, hal!hazırda Türk!ye’ye 15 m!lyon doza 
yakın a%ı geld!$!n! 10 #ubat 2021 tar!h!nde duyurmu%tur. 
Sa$lık Bakanı Koca, büyük b!r yarı% bulunan a%ı tedar!k!nde 
Türk!ye’n!n en hızlı davranan ülkelerden b!r! oldu$unun altını 
ç!zm!%t!r.
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Almanya’da Türk asıllı Prof. U$ur #ah!n’!n f!rması B!oNTe-
ch’!n ABD merkezl! Pf!zer ortaklı$ında gel!%t!rd!$! a%ıdan (Co-
m!rnaty) tem!ne yönel!k görü%meler 24 Aralık 2020 tar!h!nde 
sonuçlanmı%tır. Sa$lık Bakanı Koca, 10 #ubat 2021 tar!h!nde 
yaptı$ı açıklamada B!onTech’le varılan anla%manın 4.5 m!lyon 
dozluk a%ıyı (“ops!yonel” olarak 30 m!lyon doz a%ı) kapsadı$ı-
nı, 4.5 m!lyon doz (5 m!lyona tamamlanması !ht!mal dah!l!nde) 
a%ının Mart sonuna kadar Türk!ye’ye ula%masını, kısa sürede 
de 500.000-800.000 doz a%ının gelmes! beklend!$!n! b!ld!r-
m!%t!r. Fahrett!n Koca, !lave olarak 50+50 m!lyon S!novac taleb! 
oldu$unu, toplamda 130 m!lyon doz a%ı !ç!n !k! ayrı a%ı üret!c!-
s!yle anla%ma yapıldı$ını !fade etm!%t!r.

3 Mart 2021 tar!h!nde Sa$lık Bakanı Sayın Fahrett!n Koca, S!-
novac a%ısının Türk!ye Faz III sonuçlarıyla !lg!l! açıklamalarda 
bulunmu%tur. Koca,  S!novac a%ısının Türk!ye Faz III sonuçları-
na göre genel etk!nl!$!n %83,5 oldu$unu ve hastaneye yatı%ları 
%100 engelled!$!n! ve kl!n!k çalı%manın 10 b!nden fazla gönül-
lüde yapıldı$ını !fade etm!%t!r. 

Türk!ye’de A"ı Talepler!

Türk!ye’ye d!$er ülkelerden a%ı tedar!k! konusunda yardım ta-
lepler! gelmekted!r. Bugüne kadar 16 ülke Türk!ye’den a%ı h!-
bes! talep etm!%t!r. 3 ülkeye de Türk!ye’den a%ı taahhüdünde 
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bulunulmu%tur. Bosna-Hersek, F!l!st!n, Gürc!stan, Karada$, 
Kırgız!stan, KKTC, Kosova, Kuzey Makedonya, Mo$ol!stan, 
Moldova a%ı taleb!nde bulunan ülkeler arasındadır. Arnavut-
luk, Afgan!stan ve Bosna-Hersek’e a%ı taahhüdünde bulunul-
mu%tur. Türk!ye, KKTC’ye 80.000 doz S!novac a%ısı gönderm!%-
t!r.

Yurt dı%ındak! kamu personel!ne yönel!k a%ılama !ç!n Türk!-
ye’den a%ı sevk!yatına yönel!k çalı%malar, Sa$lık Bakanlı$ı ve 
!lg!l! d!$er kurumlarla koord!nel! olarak sürmekted!r.

28 #ubat 2021 !t!barıyla 95 ülkede a%ılama sürmekted!r. Türk!-
ye a%ılamaya bu ülkeler!n b!rço$undan sonra ba%lamasına kar-
%ın, a%ılama planları süratle !lerlemekted!r. Bu tar!hten !t!baren 
100 k!%! ba%ına a%ılanan nüfus bakımından Türk!ye 5. sırada 
yer almaktadır. 

Dünyada bugüne kadar 11 a%ı kullanım onayı almı%tır: Oxford/
AstraZeneca ("ng!ltere), B!onTech/Pf!zer (Almanya/ABD), S!-
novac (Ç!n), CBBG Pek!n (Ç!n), Cans!no (Ç!n), CNBG Wuhan 
(Ç!n), Ep!VacCorona (Rusya), Sputn!k (Rusya), Moderna (ABD), 
Bharat B!otech Int/ICMR (H!nd!stan), Johnson&Johnson (Bel-
ç!ka).

Bugüne kadar dünya genel!nde toplamda 10.2 m!lyar doz a%ı 
!ç!n !k!l!/çok taraflı sözle%meler !mzalanmı% olup, bunların top-
lamda 6.310 m!lyar dozu AB ülkeler! !le ABD tarafından tem!-
nat altına alınmı%tır.

A"ılama Takv!m!

Türk!ye’de kl!n!k çalı%malar tamamlandıktan sonra toplum-
sal a%ılama sürec! 13 Ocak 2021 tar!h!nde Sa$lık Bakanı Dr. 
Fahrett!n Koca’nın !lk a%ıyı vurulmasıyla ba%lamı%tır. Koro-
nav!rüs B!l!m Kurulu’nun aldı$ı karar !le a%ılama öncel!kl! 
olarak sa$lık çalı%anlarına, sonrasında ya% gruplarına göre en 
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üst ya% grubundan ba%layarak kademel! olarak devam etmek-
ted!r. 

A#ILA Uygulaması 

Sa$lık Bakanlı$ı tarafından gel!%t!r!len A#ILA, a%ı uygulama-
sında kullanılmak üzere uçtan uca, a%ı loj!st!$!nden a%ının va-
tanda%a uygulanmasına kadark! tüm sürec!n yürütülmes!n! 
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sa$layan b!r uygulamadır. Kamu, özel ve ün!vers!te sa$lık te-
s!sler!nde kullanılab!len, mob!l alt yapıya sah!p olmasından 
dolayı a%ı sürec!n! çok hızlı ve kolay b!r hale get!ren A#ILA uy-
gulaması, özell!kle kırsal kes!mdek! a%ılama süreçler!nde Tür-
k!ye’ye büyük katkı sa$lamı%tır. S!stem, kullanıcı yetk!s! ver!l-
m!% hek!m!, a%ı stok durumu, vatanda%ın a%ı hakkı, randevusu 
ve alerj!k hastalıkları hakkında b!lg!lend!rmekted!r. 

Ayrıca MHRS, e-Nabız, A%ı Tak!p S!stem! g!b! ana s!stemler 
!le sa$lanan entegrasyonlar sayes!nde anlık ver! akı%ı sa$lan-
maktadır. S!stem !çer!s!ne entegre ed!lm!% karekod okuyucu !le 
vatanda%a vurulacak a%ı hek!m tarafından san!yeler !çer!s!nde 
okutularak s!steme otomat!k kaydı yapılmaktadır.

$laç Çalı"maları

"laç gel!%t!rme projeler! arasında 3 !laç moleküler modelleme ve 
!laç gel!%t!rme, 2 yerl! sentet!k !laç sentez ve üret!m!, 2 konvale-
san plazma ve 3 rekomb!nat nötral!zan ant!kor projes! bulun-
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maktadır. Bu çalı%malar, k!myasallardan ve sentet!k !%lemlere 
dayalı olarak olu%turulan !laçların yanı sıra b!yoteknoloj!k !laç 
yöntemler!n! de kapsamaktadır.

Türk hek!mler! tarafından kullanılan tedav! yöntemler! arasın-
da öneml! b!r yer! olan ve Fav!p!rav!r etken maddes!n! !çeren 
!laç, yerl! ve m!ll! kab!l!yetlerle sentezlenm!% ve “Fav!cov!r” adı 
altında ruhsatlı, t!car! b!r ürüne dönü%türülmü%tür. Yerl! ve 
m!llî olarak sentezlenen Fav!cov!r !lacı hastalarda kullanılarak 
etk! olu%turmaya devam etmekted!r. 

T!car! ürün hal!ne dönü%en proje dı%ında Faz 1/2 kl!n!k çalı%ma-
larının ba%latılaca$ı 3 proje ve hayvan deneyler! devam eden 3 
proje dah!l tedav! odaklı !laç gel!%t!rme süreçler! ba%arıyla de-
vam etmekted!r.

Tedav& Odaklı 
Yöntemler

KOV#D-19 Türk&ye 
Platformu Ara'tırma 

Ek&b& L&der Kurum
A'ama

Yerl& #laç Sentez& ve 
Üret&m&

#stanbul Med&pol 
Ün&vers&tes&

T&car& Ürün / Yerl& 
M&ll& Sentez

H&droks&klorok&n Sülfat 
Sentez& 

TÜB#TAK MAM K&myasal 
Teknoloj&ler Enst&tüsü

Pilot Üret&m 
Tamamlandı

Do%ala Özde' Sentet&k 
Prote&n

Ankara Ün&vers&tes& 
B&yoteknoloj& Enst&tüsü

Faz 1 
Ba'latılacaktır

#laç Etken Maddeler&
Ankara Ün&vers&tes&  
Kök Hücre Enstitüsü

Faz 2 
Ba'latılacaktır

Özgün Do%al Molekül 
Sentezi

Bahçe'eh&r Ün&vers&tes&
Faz 2 
Ba'latılacaktır

Rekomb&nant Nötral&zan 
Ant&kor

TÜB#TAK MAM Gen 
Mühend&sl&%& ve 
B&yoteknoloj& Enst&tüsü

Hayvan Deneyler& 
Yürütülüyor

Sarsept&n Ant&kor Adayı
#zm&r B&yotıp ve Genom 
Merkez&

Hayvan Deneyler& 
Yürütülüyor

Rekomb&nant IL-1Ra #stanbul Ün&vers&tes&
Hayvan Deneyler& 
Yürütülüyor

Konvalesan Plazma
#stanbul Meden&yet 
Ün&vers&tes&

Kl&n&k A'ama / 
Plazma Üret&m& 

Konvalesan Plazma
Acıbadem Labmed Sa%lık 
H&zmetler& A.$.

Tamamlanmı'tır
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3.2. Ekonom!k %st!krar %ç!n Destekler ve        
Tedb!rler 

Salgının etk!ler!n!n azaltılması amacıyla hazırlanan Ekonom!k 
"st!krar Kalkanı paket! 18 Mart 2020 tar!h!nde kamuoyu !le 
payla%ılmı%tır. Ekonom!k "st!krar Kalkanı paket! uygulamaya 
alındıktan sonra salgının seyr! ve hane halklarının !ht!yaçları 
d!kkate alınarak farklı tar!hlerde !lave bazı tedb!rler alınmı%tır. 

Mücb!r Sebep Hal! #lan Ed!lmes! ve Verg!sel Yükümlülükler!n 
Ertelenmes!

• Yapılan düzenleme !le ger! kazanım katılım payının 
beyan dönemler!, 2020 yılında altı aylık, tak!p eden 
yıllar !ç!n üç aylık olarak bel!rlenerek ertelenm!%t!r. 

• Mücb!r sebep hal! kapsamında de$erlend!r!lecek 
sektörlerde muhtasar, KDV ve pr!m ödemeler!n!n 6 
ay süre !le ertelenmes! !mkânı sa$lanmı%, bu !mkân-
dan 2 m!lyondan fazla mükellef yararlanmı%tır. 

• 65 ya% ve üstünde olması veya kron!k rahatsızlı-
$ı bulunması neden!yle soka$a çıkma yasa$ı kap-
samına g!ren mükellefler ve meslek mensupları !le 
beyanname/b!ld!r!mler! bu meslek mensuplarınca 
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ver!lenler!n de mücb!r sebep hal!nde oldu$u kabul 
ed!lm!%, beyan ve ödeme yükümlülükler! ertelen-
m!%t!r. 

• Muhtasar, KDV ve pr!m ödemeler!n!n ertelenme sü-
res!, mücb!r sebep hal!n!n sona erece$! tar!h !le !l!%-
k!lend!r!lerek yen!den bel!rlenm!%t!r. Ayrıca, beyan 
süreler!nde de ertelemeler yapılmı%tır. 

• Nafaka alacaklarına !l!%k!n !cra tak!pler! har!ç tüm 
!cra ve !flas tak!pler!n!n 2020 yılı N!san ayına kadar 
durdurulmasına karar ver!lm!% olup, daha sonra bu 
süre 15 Haz!ran 2020’ye kadar uzatılmı%tır. 

• "hracat !st!snası kapsamında tec!l-terk!n uygula-
masında !malatçılar tarafından KDV’den !st!sna tu-
tularak !hracatçılara tesl!m ed!len malların !hracat 
süreler!, 1 N!san 2020-30 Haz!ran 2020 tar!hler! ara-
sında süres! dolacak olanlar bakımından, herhang! 
b!r ba%vuru %artı aranmaksızın, mücb!r sebep kap-
samında 3 ay uzatılmı%tır. 

• Mücb!r sebep hal! kapsamında yer alan mükellefler-
den yapılan mal veya h!zmet alımlarında KDV !ade-
s! talepler!n!n gerçekle%t!r!lmes!n! kolayla%tırıcı dü-
zenlemeler yapılmı%tır. 

Verg! Oran #nd!r!mler!

• Faal!yetler! durdurulan veya faal!yette bulunama-
yan !%letmeler!n yıllık !lan ve reklam verg!ler! !le 
yıllık çevre tem!zl!k verg!ler!n!n, faal!yetler! durdu-
rulan veya faal!yette bulunulamayan dönemlere !sa-
bet eden kısmının alınmaması sa$lanmı%tır. 

• 31 Aralık 2020 tar!h!ne kadar geç!c! olarak uygulan-
mak üzere; 
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• "% yer! k!ralamaları, yolcu ta%ımacılı$ı, otomot!v, 
motos!klet, b!s!klet küçük bakım onarımı, küçük ev 
aletler! bakım onarımı, dü$ün, n!kâh organ!zasyo-
nu, konut tem!zl!k ve bakım onarımı, terz!l!k, kuru 
tem!zleme g!b! genel orana tab! esnaf h!zmetler!nde 
KDV %18’den %8’e; yeme-!çme, s!nema t!yatro müze, 
konaklama h!zmetler!nde KDV %8’den %1’e !nd!r!l-
m!%t!r. 

• 23 Aralık 2020 tar!h!nde yapılan düzenleme !le söz 
konusu KDV oranları !nd!r!len mal ve h!zmetlerde-
k! oran !nd!r!m! 31 Mayıs 2021 tar!h!ne kadar uzatıl-
mı%tır. 

• "% yer! k!ra stopajı %20’den %10’a !nd!r!lm!%, çe%!tl! 
k!ra ödemeler! üzer!nden Gel!r Verg!s! Kanunu ve 
Kurumlar Verg!s! Kanunu uyarınca uygulanacak 
tevk!fat oranları yen!den bel!rlenm!%t!r. 

• 22 Aralık 2020 tar!h!nde geç!c! sürel!$!ne bel!rlenen 
tevk!fat oranlarının yürürlük süres!, 1 Ocak 2021 ta-
r!h!nden ba%lamak üzere 31 Mayıs 2021 tar!h!ne ka-
dar geçerl! olmak üzere 5 ay uzatılmı%tır. 

• Okul önces! e$!t!m, !lkokul, ortaokul, l!se, ün!vers!-
te ve yüksekokullar vb. özel e$!t!m-ö$ret!m kurum-
larının verece$! e$!t!m ve ö$ret!m h!zmetler!nde %8 
olan KDV oranı %1’e !nd!r!lm!%t!r. 

• Sa$lık Bakanlı$ınca onaylanan Kov!d-19 a%ıların !t-
hal ve tesl!m!nde KDV oranı 31 Aralık 2021 tar!h!ne 
kadar (bu tar!h dâh!l) %1’e !nd!r!lm!%t!r. 

• Bazı kazanç ve !ratlardan yapılacak tevk!fat oranla-
rında de$!%!kl!k yapılmı%tır. 
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Yapılan Destek Ödemeler!

• T!car! kazançları bas!t usulde tesp!t ed!lenlere, verg!-
den muaf esnafa ve bunların dı%ında kalan esnaf ve 
sanatkârlar !le gerçek k!%! tac!rlere aylık 1.000 Türk 
L!rası olmak üzere 1.000 TL destek ödemes! yapılma-
ya ba%lamı%tır. H!be %ekl!nde ver!lecek desteklerden 
taks!, dolmu% ve serv!s !%letmec!s!, pazarcı, terz!, oto 
tam!rc!s!, lokantacı, pastanec!, kadın ve erkek kuafö-
rü, pans!yon, yurt, kre%, dü$ün salonu !%letmec!s! g!b! 
kes!mler!n faydalanması öngörülmü%tür. 

• "%yer! k!ra olan esnafa yönel!k olarak 3 ay sürel! k!ra 
deste$! ba%latılmı%, destek m!ktarı büyük%eh!rlerde 
750 TL, d!$er %eh!rlerde !se 500 TL sev!yes!nde uy-
gulanmaktadır. 

• Faal!yetler! kısıtlanan y!yecek ve !çecek sektöründe-
k! lokanta, restoran ve kafe g!b! !%letmelere c!ro kay-
bı deste$! uygulaması ba%latılmı%tır. Bu destek kap-
samına 39.059 mükellef alınmı%tır. 

Haz!ne Destekl! Kred! Garant! S!stem! Kapsamında Alınan 
Tedb!rler ve Yapılan Destekler 

• Kred! Garant! Fonu (KGF) l!m!t! 25 m!lyar TL’den 50 
m!lyar TL’ye çıkarılmı%, tem!nat sıkıntısı ya%ayan 
!%letmelere ve vatanda%lara f!nansmana er!%!m ko-
laylı$ı sa$lanmı%tır. KGF kapsamında, çe%!tl! kred! 
paketler! yürürlü$e g!rm!%t!r: 

• Devam Destek Paket!, 

• OPEX Kred! Destek Paket!, 

• Çek Ödeme Destek Paket!, 

• Ex!mbank Kred! Destek Paket!, 

• Temel "ht!yaç Kred! Destek Paketler! 
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• Salgından etk!lenen vatanda%lara temel !ht!yaçla-
rını kar%ılamaları !ç!n toplamda 44,3 m!lyar TL’l!k 
Temel "ht!yaç Kred! Paketler! sunulmu%tur. 

• TOBB Nefes Kred! Destek Paket! yürürlü$e g!rm!%-
t!r. 

• Ex!mbank Stok Destek Paket! yürürlü$e g!rm!%t!r. 

• Türk Ex!mbank aracılı$ıyla kullandırılmak üzere 30 
m!lyar TL’l!k destek paketler!nden yararlanma !m-
kânı get!r!lm!%t!r. 

• Türk!ye Kalkınma ve Yatırım Bankası Kred! Destek 
Paket! 14 Temmuz 2020 tar!h!nde yürürlü$e g!rm!%-
t!r. 

• 27 A$ustos 2020 tar!h!nde F!nansman Destek Pake-
t! yürürlü$e konulmu%tur. 

• Tur!zm sektöründe, salgının etk!ler!n! azaltmak, 
üret!m ve !st!hdamın korunmasını desteklemek !ç!n 
10 m!lyar TL’l!k Tur!zm Destek Paket! uygulamaya 
konulmu%tur. 

• M!kro "%letmeler Destek Paket! yürürlü$e g!rm!%t!r. 

• Açıklanan salgın dönem! paketler! sayes!nde yakla-
%ık 345 b!n !%letmen!n ve 7 m!lyon vatanda%ımızın 
f!nansman !ht!yacının Haz!ne kefalet! !le kar%ılan-
ması sa$lanmı%tır. 

• Bu paketler kapsamında toplamda 261 m!lyar TL’l!k 
kefalet !le 322 m!lyar TL’l!k kred! !mkânı sunulmu%-
tur. 
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F!nansal #st!krarı Korumaya ve Desteklemeye Yönel!k 
Önlemler 

• Kred!ler!n !k!nc! grup, ba%ka b!r dey!%le yakın !zle-
me hesaplarına aktarılması !ç!n öngörülen 30 gün-
lük gec!kme süres! 90 güne çıkarılmı% ancak r!sk! 
yansıtacak yeterl! kar%ılık ayrılması !stenm!%t!r. 

• 2020 yılı Mart ayına a!t gel!r verg!s! ve KDV beyan-
nameler!n!n ve ödemeler!n!n 2020 yılı N!san ayına 
kadar ertelenmes! !le sa$lanan esnekl!kten 2,5 m!l-
yona yakın mükellef yararlanmı%tır.

• Kred!ler!n tak!p hesaplarına aktarılması !ç!n öngö-
rülen 90 günlük gec!kme süres! 180 güne çıkarılmı%-
tır. Ancak r!sk! yansıtacak yeterl! kar%ılık ayrılması 
!stenm!%t!r. 

• Banka dı%ı mal! kes!m !ç!n de gec!kme gün sayıları 
uzatılmı%tır. Uygulama 31 Aralık 2020’de son bul-
mu%tur. 

• Bankalarca uygulanan destek ve kred! programları-
nın kötüye kullanılmasının önlenmes! ve uygulama 
etk!nl!$!n!n artırılması !ç!n mü%ter!n!n car! veya ya-
kın döneml! !ht!yaçları veya kred!n!n amacına ma-
tuf faal!yetler har!c!nde kullanılmaması yönünde 
bankalara tal!mat ver!lm!%t!r. 

Reel Sektör ve Vatanda$ları Korumaya ve Desteklemeye 
Yönel!k Önlemler 

• Türk!ye Cumhur!yet Merkez Bankası tarafından ko-
ronav!rüsün ekonom!k ve f!nansal etk!ler!ne kar%ı 
parasal aktarım mekan!zmasının güçlend!r!lmes!-
ne, mal ve h!zmet !hracatçısı f!rmaların desteklen-
mes!ne yönel!k !lave tedb!rler alınmı%tır.
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• Kov!d-19 salgınıyla !lg!l! tedb!rlerden etk!lend!$! 
!ç!n nak!t akı%ı bozulan f!rmalar !le gerçek k!%!lere 
!lave f!nansman deste$! sa$lanması ve bunlara kul-
landırılan kred!ler!n mü%ter!ler!n taleb! hal!nde kre-
d! anapara ve fa!z ödemeler!n!n asgar! 3 ay süreyle 
ötelenmes! dâh!l gerekl! kolaylıklar sa$lanmı%tır. 

• Bankalar, f!nansal k!ralama, faktor!ng ve f!nansman 
%!rketler!nce kullandırılan tüket!c! ve ta%ıt kred!ler!-
n!n anapara ve fa!z ödemeler!n!n mü%ter!ler!n taleb! 
üzer!ne 31 Aralık 2020 tar!h!ne kadar ertelenmes!ne 
!mkân sa$lanmı%tır. 

• Kred! kartlarında asgar! tutar dönem borcunun %20
’s! olarak bel!rlenerek bankaların mü%ter!ler!n kart 
borçlarını ötelemeler!ne ve kart borçlarını öteled!k-
ler! süre boyunca kart ham!ller!nden asgar! tutar 
da dâh!l olmak üzere alacaklarını talep etmeyerek, 
ödemes!z dönemler tanımlayab!lmeler!ne olanak 
sa$lanmı%tır. Uygulama 30 Haz!ran 2021’e kadar 
uzatılmı%tır. 

• Ortalama gel!r!n! beyan edemeyen veya bankaların 
tesp!t edemed!$! k!%!ler !ç!n 1.300 TL olarak bel!r-
lenen kred! kartı sınırı 2.000 TL’ye yükselt!lm!% ve 
asgar! ödeme tutarı b!r yıl !ç!nde üç kez ödenmeyen 
kred! kartlarının kullanıma kapatılmasına yönel!k 
hükümler!n 2020 yılsonuna kadar uygulanmayab!-
lece$!ne !l!%k!n esnekl!k sa$lanmı%tır. 

•  “Ekonom!k "st!krar Kalkanı Programı” kapsamında 
kamusal sermayel! t!car! bankalar tarafından hane 
halkı gel!r! 5.000 TL ve altında olan b!reysel mü%-
ter!lere temel !ht!yaçlarını uygun %artlarda f!nanse 
edeb!lmeler!ne yönel!k olarak ver!lecek kred!ler !ç!n 
%ubeye g!d!lmes!ne gerek olmadan uzaktan k!ml!k 
tesp!t! yapma !mkânı tanınmı%tır.
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Kamu Bankalarının Destekler!

Halkbank

• 31 Mart 2020 tar!h!ne kadar taks!t, fa!z ve anapara-
sını ödemeyenlere bu döneme da!r ödemeler!n! er-
teleyeb!lme !mkânı get!r!lm!%t!r. 

• F!rmaların kurumsal kart l!m!tler! artırılmı%tır. 

• F!rmalara !st!hdam azaltmamak %artıyla 3 aylık dö-
nem boyunca personel maa% g!der! kadar !lave kred! 
l!m!t! ver!lm!%t!r. 

• Ödemes!z dönem!n, tur!zm g!b! dönemsel faal!yet! 
olan sektörlerde 12 aya kadar uzatılab!lme !mkânı 
get!r!lm!%t!r. 

• Banka mü%ter!ler!ne 6 aya kadar ödemes!z dönemle 
kred!ler!n! uygun vadel! yapılandırma !mkânı su-
nulmu%tur. 

• Esnaflar !ç!n “!%letme ve f!nans deste$!” !le “paraf 
esnaf kart deste$!” paketler! hayata geç!r!lm!%t!r. 

Z!raat Bankası

• 31 Mart 2020 tar!h!ne kadar taks!t, fa!z ve anapara-
sını ödemeyenlere bu döneme da!r ödemeler!n! er-
teleyeb!lme !mkânı get!r!lm!%t!r.

• F!rmaların kurumsal kart l!m!tler! artırılmı%tır. 

• F!rmalara !st!hdam azaltmamak %artıyla 3 aylık dö-
nem boyunca personel maa% g!der! kadar !lave kred! 
l!m!t! ver!lm!%t!r. 
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• Ödemes!z dönem!n, tur!zm g!b! dönemsel faal!yet 
olan sektörlerde 12 aya kadar uzatılab!lme !mkânı 
sunulmu%tur. 

• Mevcut kred!ler 6 aya kadar ödemes!z dönem olmak 
üzere yapılandırılab!lm!%t!r.

Vakıf Bank 

• B!reysel kred! mü%ter!ler!n!n taks!t, kred! kartı öde-
meler! 3 aya kadar öteleneb!lecekt!r. 

• Kurumsal, T!car! ve KOB" segment!nde yer alan 
mü%ter!ler!n düzenled!kler! çekler!n ödenmes! ama-
cıyla “Çek Ödeme Destek Kred!s!” hazırlanmı%tır. 

• F!rmaların, 31 Mart 2020 tar!h!ndek! devre sonu fa-
!zler! de dâh!l olmak üzere 30 Haz!ran 2020 tar!h!ne 
kadar olan tüm anapara ve fa!z ödemeler! konusun-
da esnekl!k sa$lanmı%tır. 

• F!rmaların nak!t yönet!m l!m!tler! artırılarak, bu 
l!m!tlerden yapılacak ödemelere 3 ay ödemes!z, 12 
aya kadar taks!t !mkânı ver!lm!%t!r. 

• Tur!zm ve %eh!r !ç! toplu ta%ıma dâh!l en çok etk!le-
nen sektörlere özgü kred!ler, 12 aya kadar ödemes!z 
döneml! olarak yapılandırılmı%tır. 

• "%letmelere 3 aylık maa% g!der! kadar uzun vadel! 
kred! kullandırılmı%tır.

• Salgından etk!lenen tüm f!rmalara “!%’e devam” kre-
d! deste$! ver!lm!%t!r. 
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Tahs!sl! Haz!ne Ta$ınmazları Üzer!ndek! T!car! 
Ün!teler!nden K!ra Bedeller!

• Haz!ne ta%ınmazları üzer!nde !dare tarafından k!ra-
ya ver!len t!car! ün!telerden faal!yetler!n! durduran-
lar !le "ç!%ler! Bakanlı$ınca faal!yet göstermemes!-
ne karar ver!len yerlere a!t k!ra bedeller!n!n faal!yet 
göstermed!$! süreye !sabet eden kısımlarının k!ra 
bedel!nden !nd!r!lmes!, !ade ed!lmes! ya da mahsup 
yapılması; faal!yetler!ne devam eden t!car! ün!teler-
de !se personel sayısı ve faal!yet süreler!ndek! de-
$!%!kl!kler d!kkate alınarak k!ra bedel!n!n yen!den 
bel!rlenmes! suret!yle gerekl! !nd!r!m, !ade ve mah-
subun yapılmasına !l!%k!n tedb!r uygulamaya alın-
mı%tır. Uygulanan bu tedb!rden yakla%ık 29 b!n 267 
t!car! ün!te faydalanab!lecekt!r. 

Haz!ne Ta$ınmaz #haleler! 

• Haz!ne ta%ınmazlarının satı% ve k!ra !haleler! N!san 
ve Mayıs aylarında durdurulmu%tur. 

Toplu Konut Ödemeler!

• Konut alıcılarının ödeme güçlü$üne dü%memes! 
!ç!n TOK"’den konut alanların N!san 2020 ve Mayıs 
2020 taks!tler! ertelenm!% olup, bunlar 6 e%!t taks!t 
hal!nde Temmuz 2020 ayından ba%layarak mevcut 
taks!tlere artı%sız %ek!lde !lave ed!lerek tahs!l ed!l-
m!%t!r. Bu tedb!rden yakla%ık 234 b!n konut alıcısı 
yararlanmı%tır.

• 100 B!n Sosyal Konut Projes! hak sah!b! bel!rleme 
kuraları sey!rc!l! olarak noter huzurunda bel!rlen!r-
ken, Kov!d 19 tedb!rler! kapsamında kuralar !nter-
net üzer!nden noter huzurunda canlı olarak yapıl-
mı% ve 64.524 konutun hak sah!pler! bel!rlenm!%t!r. 
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Yerel Yönet!mlere Destek

• Kov!d-19 pandem! süres!nce "ller Bankası tarafın-
dan, personel maa%ı ve ac!l car! g!derler!n! ödemede 
güçlük çeken 433 yerel yönet!me, talepler! do$rultu-
sunda, 3 ay anapara ödemes!z, 36 ay vadel!, dü%ük 
fa!zl! 1.2 M!lyar TL kred! kullandırılmı%tır.

Tapu ve Kadastro #$lemler!

• 18 Mart 2020 tar!h!nden !t!baren uygulamaya ko-
nulan Tapu ve Kadastro Müdürlükler!ne yapılacak 
olan ba%vurular Web-tapu s!stem! üzer!nden (htt-
ps://webtapu.tkgm.gov.tr), !%lem (randevu) talepler! 
!se (yabancı uyruklu k!%!ler dah!l) Alo-181 ça$rı mer-
kez! aracılı$ıyla veya www.tkgm.gov.tr adres!nden 
onl!ne olarak yapılmaya ba%lanmı%tır. Tapu ve Ka-
dastro müdürlükler!ne randevusuz, manuel olarak 
yapılan ba%vurular !ptal ed!lm!%t!r. Web-tapu s!s-
tem! üzer!nden alınan ba%vurularda vatanda%ların 
sadece !mza a%amasında müdürlüklere gelmeler!ne 
olanak sa$lanmı%tır.

• "ç!%ler! Bakanlı$ının 22 Mart 2020 tar!hl! 65 Ya% ve 
Üstü !le Kron!k Rahatsızlı$ı Olanlara Soka$a Çıkma 
Yasa$ı Ek Genelges! do$rultusunda mülk! am!rce 
düzenlenen seyahat belges! olanların (!z!n belges!) 
talepler!n!n kar%ılanmasına olanak sa$lanmı%tır.

• Vatanda%, Avukat, de$erlemec! vb. k!%!ler!n b!lg! ve 
belge talepler!n! https://webtapu.tkgm.gov.tr/ adre-
s!nden tem!n edeb!lmes! sa$lanmı%tır. 

• 25 Mart 2020 tar!h!nde Bölge Müdürlükler!ne; Tapu 
!%lemler! hakkında Kov!d-19 tedb!rler!ne yönel!k 
“"cra ve "flas Tak!pler!n!n Durdurulması Hakkında 
Karar” konulu tal!mat gönder!lm!%t!r.
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• 30 Mart 2020 tar!h!nde Bölge Müdürlükler!ne; Ko-
v!d-19 tedb!rler! kapsamında “7226 sayılı Bazı Ka-
nunlarda De$!%!kl!k Yapılmasına Da!r Kanunun 
geç!c! 1. maddes! kapsamında süreler!n durması” 
konulu tal!mat gönder!lm!%t!r.

Sermaye P!yasaları

• Borsa "stanbul’da !%lem gören paylar !ç!n 28 #ubat 
2020 tar!h!nde get!r!len günlük açı$a satı% yasa$ı-
nın !k!nc! b!r duyuruya kadar devam etmes! karar-
la%tırılmı%tır. 

• Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının #ubat - 
Mayıs 2021 dönem! !çer!s!nde !lk defa halka arz ed!l-
mes! !%lemler!nde kolaylıklar sa$lanmı%tır. 

Madenc!l!k Sektörüne Yapılan Destekler

• Madenc!ler!n N!san ayı sonuna kadar vermeler! ge-
reken !nceleme raporu, arama projes!, faal!yet rapo-
ru, !%letme projes! g!b! beyanları ertelenerek 30 Ey-
lül 2020 tar!h!ne kadar uzatılmı%tır. 

• Mal! yükümlülüklerden devlet hakkı ve ruhsat be-
deller!n!n ödeme süreler! 28 Aralık 2020 tar!h!ne 
kadar ertelenm!%t!r. 

• 24 Ocak 2020 tar!h!nde Elazı$ ve Malatya !ller!nde 
meydana gelen depremlerden dolayı bu !ller kapsa-
mında do$rudan etk!lenen maden ruhsat sah!pler! 
ve rödovansçıların vermeler! gereken rapor, proje 
g!b! beyanları da 30 Eylül 2020 tar!h!ne kadar uza-
tılmı%tır. Ayrıca yapmaları gereken devlet hakkı ve 
ruhsat bedel! ödemeler! de 28 Aralık 2020 tar!h!ne 
kadar uzatılmı%tır.
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Yer Altı Kömür #$letmeler!ne Sa"lanan Destekler

• 2020 yılında, “Yer Altı Kömür "%letmeler!nde "%ç! 
Mal!yetler!ne Uygulanacak Deste$e "l!%k!n Tebl!$” 
kapsamında, 44 yeraltı l!ny!t veya ta%kömürü ma-
denc!l!$! yapan !%letmeye 247.808.681,31 TL kömür 
destek ödemes! gerçekle%t!r!lm!%t!r.

Petrol Arama ve Üret!m Sektörüne Yönel!k Destekler

• Son ödeme tar!h! 30 N!san 2020 olan Mart 2020 dö-
nem! devlet h!sses! ödemeler! 31 Temmuz 2020’ye, 
beyanname verme süres! 20 Temmuz 2020’ye erte-
lenm!%t!r. 

• Son ödeme tar!h! 31 Mayıs 2020 olan N!san 2020 dö-
nem! devlet h!sses! ödemeler! 31 A$ustos 2020’ye, 
beyanname verme süres! 20 A$ustos 2020’ye erte-
lenm!%t!r. 

• Son ödeme tar!h! 30 Haz!ran 2020 olan Mayıs 2020 
dönem! devlet h!sses! ödemeler! 30 Eylül 2020’ye, 
beyanname verme süres! 20 Eylül 2020’ye ertelen-
m!%t!r. 

• #!rketler!n sah!p oldu$u arama ve !%letme ruhsatla-
rından kaynaklanan yükümlülükler! yer!ne get!rme 
süreler! 6 ay ertelenm!%t!r.

Elektr!k ve Do"al Gaz P!yasasında Yapılan Düzenlemeler

• 65 ya% üstü aboneler!n, engell! tüket!c!ler!n, %eh!t a!-
leler!n!n ve muhar!p/malul gaz!ler!n borcundan do-
layı elektr!$!n!n 3 ay boyunca kes!lmemes!ne karar 
ver!lm!%t!r.

• Salgın süres!nce tüm konut aboneler! !le 1000 TL’n!n 
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altında borcu olan küçük t!carethaneler!n elektr!$! 
ve gazı kes!lmem!%t!r.

• Kov!d-19 salgını “mücb!r sebep” olarak de$erlend!-
r!lm!% ve bu kapsamda elektr!k p!yasasında faal!yet-
te bulunan önl!sans veya üret!m l!sansı sah!b! tüzel 
k!%!ler!n sürel! yükümlülükler!ne 3 (üç) ay !lave süre 
ver!lm!%t!r.

• Kov!d-19 salgını neden!yle sayaçların okunamadı-
$ı durumlarda kıyasen faturalama yapılab!lmes!ne 
!mkân tanınmı%tır.

• Elektr!k da$ıtım %!rketler!n!n her yıl N!san ayı sonu-
na kadar %ebekede tes!s etmes! gereken tekn!k kal!-
te ölçüm c!hazlarının, b!ld!r!len noktalara 2020 yılı 
A$ustos ayı sonuna kadar tes!s ed!lmes!ne !z!n ve-
r!lm!%t!r.

• Do$al gaz l!sans ve sert!f!ka !%lemler!nde ver!len l!-
sanslar !ç!n e-ba%vuru ba%latılmı%tır.

• 2020 N!san-Mayıs-Haz!ran aylarında (3 ay süreyle 
uygulanmak üzere) Kov!d-19 salgını neden!yle sa-
yaçların okunamadı$ı durumlarda kıyasen faturala-
ma yapılab!lmes!ne !mkân tanınmı%tır.

Petrol ve LPG P!yasasında Yapılan Düzenlemeler

• Artan dezenfektan ve kolonya taleb!n!n kar%ılan-
masına yardımcı olunması !ç!n benz!n türler!ne eta-
nol harmanlanmasına !l!%k!n yükümlülükte 2020 
yılında esnekl!k sa$lanmı%tır.

• LPG tüm l!sans !%lemler!nde ver!len l!sanslar !ç!n 
e-ba%vuru ba%latılmı%tır.
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Esnaf ve Sanatkârlara Yönel!k Tedb!rler

• Esnaf ve sanatkârlar !le gerçek k!%! tac!rlere Gel!r 
Kaybı Deste$! !le K!ra Deste$! ver!lmekted!r. Bu kap-
samda; 3 ay süreyle aylık 1.000 TL olarak ver!len Ge-
l!r Kaybı Deste$!ne yönel!k olarak 24 #ubat 2021 ta-
r!h! !t!bar!yle 1.545.645 k!%! ba%vuruda bulunmu% ve 
974.639 k!%!n!n ba%vurusu onaylanmı%, 3 ay sürey-
le ve büyük%eh!rlerde aylık 750 TL, d!$er %eh!rlerde 
aylık 500 TL olarak ver!len K!ra Deste$!ne yönel!k 
olarak !se 24 #ubat 2021 tar!h! !t!bar!yle 766.798 k!%! 
ba%vuruda bulunmu% ve 135.098 k!%!n!n ba%vurusu 
onaylanmı%tır.

• Y!yecek ve !çecek alanında faal!yet gösteren katma 
de$er verg!s! mükellef!yet! olan, 2019 takv!m yılın-
dan önce ya da 2019 takv!m yılında ba%ladı$ı !%!ne 
devam eden ve 27 Ocak 2021 tar!h! !t!barıyla faal 
mükellef!yet! bulunan, 2019 takv!m yılındak! c!ro-
su 3 m!lyon TL ve altında olup söz konusu yıldak! 
c!rosuna oranla 2020 takv!m yılındak! c!rosu %50 
ve üzer!nde b!r oranda azalan !%letmelere c!ro kay-
bı deste$! ödemes! yapılması kararla%tırılmı%tır. 
Bu kapsamda ödenecek tutarın 2.000 TL’den az ve 
40.000 TL’den fazla olmamak üzere c!ronun azalan 
tutarının % 3’ü oranında olması kararla%tırılmı%tır.

• Tarım satı% kooperat!fler! b!rl!kler!n!n yen!den ya-
pılandırılan ve yılda b!r taks!t olmak üzere ödenen 
Destekleme ve F!yat "st!krar Fonu (DF"F) kaynaklı 
kred! borçlarının 2020 yılına a!t borç taks!t ödeme-
s!, fa!zs!z olarak 2021 yılına ertelenm!%, 2021 yılı da-
h!l daha sonrak! yıllarda ödenecek taks!t tutarları 
da fa!zs!z olarak b!rer yıl ertelenm!%t!r.

• Esnaf ve sanatkârların pandem! ko%ulları neden!yle 
kred! ve kefalet kooperat!fler!ne olan gec!km!% borç-
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ları !ç!n TESKOMB tarafından yapılandırma $mkânı 
sa%lanmı&tır. Bu $mkândan yakla&ık 30 b$n esnaf ve 
sanatkâr yararlanmı& olup bu kapsamda yapılandırı-
lan toplam tutar $se 650 m$lyon TL olarak gerçekle&-
m$&t$r.

• Pandem$ sürec$yle b$rl$kte 31 Ocak 2021 tar$h$ne ka-
dar 3.095.478 esnaf ve sanatkâra toplam 163 m$lyar 
TL tutarında Haz$ne fa$z destekl$ kred$ kullandırıl-
mı&tır. 

• 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 dönem$nde 984.937 es-
naf ve sanatkâra toplam 42,6 m$lyar TL tutarında Ha-
z$ne fa$z destekl$ kred$ kullandırılmı&tır. Söz konusu 
ver$lere dâh$l olmak üzere, 11 Mart 2020-5 "ubat 2021 
dönem$nde 760.071 esnaf ve sanatkâr $se “Ekonom$k 
!st$krar Kalkanı” tedb$rler$ kapsamında uygulamaya 
konulan Esnaf Destek Paket$ çerçeves$nde Haz$ne 
fa$z destekl$ yan$ $&letme kred$s$ $le 18,8 m$lyar TL tu-
tarında kred$ kullandırılmı&tır.

• 456.238 esnaf ve sanatkârın Haz$ne fa$z $nd$r$ml$ 
Halkbank’a olan ve 1 N$san 2020-30 Haz$ran döne-
m$nde vades$ dolacak olan toplam 3 m$lyar 397 m$l-
yon TL tutarındak$ kred$ ger$ ödemes$ 3 aylık ertele-
meye tab$ tutulmu&tur.

• 371.858 esnaf ve sanatkârın Halkbank’a olan ve 1 
Temmuz 2020-30 Eylül 2020 dönem$nde vades$ do-
lacak olan toplam 2 m$lyar 286 m$lyon TL tutarında-
k$ kred$ ger$ ödemes$ $ç$n taks$t sayısı de%$&meks$z$n 
kalan vadeye yayılmak üzere 3 aylık erteleme $mkânı 
sa%lanmı&tır.

• Ayrıca, Esnaf ve sanatkârların Halkbank’a olan ve 1 
Ocak 2021-30 Haz$ran 2021 dönem$nde vades$ dola-
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cak olan kred$ ger$ ödemeler$ $ç$n de 6 aylık erteleme 
$mkânı sa%lanmı&tır. Söz konusu erteleme progra-
mı net$ces$nde yakla&ık 1 m$lyon 161 b$n esnaf ve sa-
natkârın toplam 11,9 m$lyar TL tutarındak$ kred$ ger$ 
ödemes$n$n ötelenece%$ öngörülmekted$r.

• 2020 yılında salgın neden$yle alınan erteleme karar-
ları $le esnaf ve sanatkârların Haz$ne fa$z destekl$ kre-
d$ler$nden 5,6 m$lyar TL’l$k bak$ye erteleme kapsamı-
na g$rm$&, ertelemelerden 828 b$n esnaf faydalanmı& 
ve bütçeden yakla&ık 600 m$lyon TL kaynak aktarıl-
mı&tır. 

• "ubat 2021’de yayımlanan üçüncü erteleme kararı $le 
2021 yılında 1.161.892 esnafın 13 m$lyar TL tutarın-
dak$ borcunun ertelenece%$ ve 2021 yılı bütçes$nden 
yakla&ık 400 m$lyon TL kaynak aktarımı yapılaca%ı 
tahm$n ed$lmekted$r. 
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3.3. Çalı"ma ve Toplumsal Hayatı Koruma 

Pandem!n!n çalı%ma hayatına ve toplumsal hayata olumsuz et-
k!ler!n! ortadan kaldırmaya yönel!k çok sayıda tedb!r ve destek 
ortaya koyulmu%, bu çerçevede b!reyden a!leye, a!leden toplu-
ma uzanan tüm süreçlerde tüm vatanda%ları kapsayan Sosyal 
Koruma Kalkanıyla; vatanda%lara do$rudan aktarılan kayna-
$ın toplam tutarı 1 Mart 2021 !t!barıyla 53 m!lyar TL’y! a%mı%tır. 

Kısa Çalı$ma Ödene"!

• Salgın dönem!nde kısa çalı%ma ödene$!n!n kapsamı 
gen!%let!lm!%, %artları kolayla%tırılmı% ve sürec! daha 
da hızlandırılmı%tır.

• Bu dönemde, 3,7 m!lyon çalı%ana 27,7 m!lyar TL kısa 
çalı%ma ödemes! yapılmı%tır.

• 2020 yılı Mart ayında 3 ay süreyle ba%latılan uygula-
manın 31 Mart 2021 tar!h!ne kadar devam etmes!ne 
!mkân tanınmı%tır.
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Fes!h Kısıtı

• "%verenler!m!z!n !st!hdamı koruması ve üret!m te-
dar!k z!nc!r!n! !dame ett!rmes! !ç!n alınan tedb!rler 
kapsamında, sözle%me fes!h kısıtı uygulaması ba%-
latılmı%tır.

• Fes!h kısıtı uygulaması, 17 Mart 2021 tar!h!nde sona 
erecekt!r.

Nakdî Ücret Deste"!

• Ko%ulları kısa çalı%ma ödene$! almaya yetmeyen ve 
ücrets!z !zne çıkarılan çalı%anlar !ç!n nakd! ücret 
deste$! ödemeler!ne ba%lanılmı%tır.

• Bu kapsamda, 2,5 m!lyon çalı%ana yakla%ık 8,3 m!l-
yar TL nakdî ücret deste$! ödenm!%t!r. 

#$s!zl!k Ödene"!

• "%s!zl!k Ödene$! kapsamında, 995 b!n k!%!ye yakla-
%ık 5,1 m!lyar TL ödeme yapılmı%tır.

Normalle$me Deste"!

• "%verenler!n kısa çalı%madan çıkarak normal çalı%-
ma s!stem!ne hızlı dönmes! te%v!k ed!lm!%t!r.

• Normal çalı%ma s!stem!ne dönen özel sektör !%yerle-
r!ne, kısa çalı%ma uygulamasından faydalandıkları 
oranda, 3 aya kadar asgar! ücret üzer!nden s!gorta 
pr!m mahsupla%ması uygulaması hayata geç!r!lm!%-
t!r.

• Normalle%me Deste$! !le 3,5 m!lyar TL’y! a%kın tu-
tarda pr!m mahsupla%ması !mkânı sa$lanmı%tır. 
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Telaf! Çalı$ması

• "st!hdamdak! sürekl!l!$! tem!n etmek amacıyla 2 ay-
lık telaf! çalı%ma süres! 4 aya çıkartılmı%tır.

Hızlı #$e Dönü$ Te$v!k!

• Hızlı "%e Dönü% Te%v!k! !le !%!n! kaybedenler!n 90 
gün !ç!nde !st!hdam ed!lmes! ve en az 12 ay boyunca 
çalı%ması durumunda; !%s!z kaldıkları döneme !l!%-
k!n uzun vadel! s!gorta pr!mler! kar%ılanmı%tır.

#st!hdama Dönü$ Te$v!k!

• "st!hdama Dönü% Te%v!k! !le 1 Ocak 2019 - 17 N!san 
2020 dönem!nde !%!n! kaybedenler!n !%ten ayrıldık-
ları !%yer!ne 31 Aralık 2020 tar!h!ne kadar ba%vur-
maları ve !%veren tarafından;

• "st!hdam ed!lerek f!!len çalı%tırmaları hal!n-
de !%verene günlük 53,67 TL pr!m deste$!; 

• "st!hdam ed!lerek ücrets!z !zne çıkarılmaları 
durumunda bu k!%!lere günlük 47,70 TL nak-
d! ücret deste$!,

• Ba%vurularının redded!lmes! durumunda bu 
k!%!lere günlük 41,74 TL geç!c! !%gücü deste$! 
ver!lmekted!r.

Artı #st!hdam Te$v!k!

• Artı "st!hdam Te%v!k! !le 1 Ocak 2019 - 17 N!san 2020 
dönem!nde çalı%tırdı$ı s!gortalı sayısının üstünde 
çalı%an !st!hdam eden !%verenlere !lave !st!hdam et-
t!kler!, her çalı%an !ç!n günlük 53,67 TL, bu k!%!ler!n 
ücrets!z !zne çıkarılması durumunda günlük 53,67 
TL destek ver!lmekted!r.
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#lave #st!hdam Te$v!k!

• B!r öncek! yılın ortalama s!gortalı sayısına !lave !s-
t!hdam sa$layanlara ver!len !lave !st!hdam te%v!k! 
uygulaması 31 Aralık 2022’ye kadar uzatılmı%tır.

Kadın, Genç ve Meslek! Yeterl!l!k Belges! Olanlara Pr!m 
Deste"!

• Kadın, genç ve meslek! yeterl!l!k belges! olanlara uy-
gulanan te%v!k, 31 Aralık 2022’ye kadar uzatılmı%tır.

#st!hdam Destekler!

• "st!hdamı koruyup artırmak !ç!n 22 ayrı s!gorta pr!-
m! te%v!k, destek ve !nd!r!m uygulanmaktadır.

• Salgının ba%ından !t!baren (2020/Mart-2021 Ocak), 
Sosyal Koruma Kalkanı kapsamındak! !st!hdamı 
koruyucu tedb!rler de dâh!l olmak üzere, 73 m!lyar 
TL te%v!k ve destek ver!lm!%t!r.

#$ Sa"lı"ı ve Güvenl!"!

• Kov!d-19 salgını ba%ından !t!baren, hastalı$ın !% yer-
ler!nde yayılmasını önlemek üzere, 45 b!n!n üstün-
dek! !% sa$lı$ı ve güvenl!$! profesyonel! sahada se-
ferber ed!lm!%t!r.

• Bula% r!sk! yüksek sektörler ba%ta olmak üzere 28 
farklı sektör ve çalı%ma alanına özgü önlemler! !çe-
ren rehberler, v!deolar ve kontrol l!steler! tüm taraf-
ların !st!fades!ne sunulmu%tur.
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Pr!m Erteleme

• 2020 yılı !çer!s!nde gerçekle%en deprem ve sel g!b! 
afet haller!nde ve Kov!d-19 salgını neden!yle s!gorta 
pr!m! ödemeler! ertelenerek !%veren ve çalı%anlara 
destek olunmu%tur. 

• 1,3 m!lyon !%yer!n!n toplam 40 m!lyar TL pr!m bor-
cu 6 ay süreyle ertelenm!%t!r.

• Büyük%eh!r beled!yeler!, beled!yeler ve ba$lı kuru-
lu%larının toplam 2,8 m!lyar TL olan pr!m borçlarını 
3 ay süreyle ertelenm!%t!r.

• Do$al afetler!n ya%andı$ı Elazı$, Malatya ve G!resun 
!ller!nde !kamet eden !%veren ve s!gortalıların top-
lamda 1,5 m!lyar TL tutarındak! pr!m borçları erte-
lenerek fa!zs!z taks!tlend!rme !mkânı sunulmu%tur. 

• Bu çerçevede ödemeler! ertelenen s!gorta pr!mler!-
n!n toplam tutarı 44,3 m!lyar TL’ye ula%mı%tır.

Borç Yapılandırması

• Borcu bulunan vatanda% ve !%verenlere ödeme ko-
laylı$ı sa$lamak amacıyla Kasım ayında 7256 sayılı 
Kanun !le pr!m borçlarının yapılandırılması !mkânı 
get!r!lm!%t!r.

• Bu çerçevede, Sosyal Güvenl!k Kurumuna borcu 
bulunan vatanda%larımız 2020 yılı A$ustos ayı ve 
önces!ne a!t borçlarını 1 #ubat tar!h!ne kadar ba%-
vurmaları %artıyla yapılandırma !mkânına kavu%-
mu%tur.

• Bu kapsamda, yapılandırmadan 2 M!lyon k!%! ya-
rarlanmı% ve toplam 100 M!lyar TL’l!k yapılandırma 
sa$lanmı%tır.
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Emekl! Aylıkları

• 2019 yılında 1.000 TL’ye yükselt!len en dü%ük emek-
l! aylı$ı 1.500 TL’ye çıkartılmı%tır.

#mmün Plazma Tedav!s!

• Dünya Sa$lık Örgütünün Kov!d-19 salgınına kar%ı 
önerd!$! “!mmün plazma tedav!s!” SGK kapsamına 
alınmı%tır.

Yo"un Bakım Tedav! Ücretler!

• Sa$lık Uygulama Tebl!$!nde (SUT) yapılan düzenle-
meyle kar%ılanan yo$un bakım tedav! ücretler! 2 ka-
tına çıkartılmı%tır.

Sa"lık Raporları

• Engell!ler!n ve kron!k hastaların bu süreçte hayatla-
rını kolayla%tırmak !ç!n süres! dolan sa$lık raporla-
rının ve reçeteler!n!n geçerl!l!k süreler! uzatılmı%tır.

#$ Göremezl!k Ödene"!

• F!lyasyon ek!pler! tarafından elektron!k olarak da 
düzenlenen Kov!d-19 te%h!s ve karant!na raporu !ç!n 
!% göremezl!k ödene$! ödemes! yapılmı%tır. 

• Salgın dönem!nde 2 m!lyar TL tutarında geç!c! !% gö-
remezl!k ödene$! ödemes! gerçekle%t!r!lm!%t!r.

Koronav!rüs Tedav! Ödemeler!

• Kov!d-19 tanısı konulan her hasta !ç!n h!zmet veren 
hastanelere günlük 660 l!ra ek ödeme yapılması yö-
nünde düzenleme yapılmı%tır.
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• Kov!d-19 tedav!s! !ç!n yo$un bakımda kullanılan 
!laçların faturalandırılarak SGK tarafından ödene-
b!lmes! sa$lanmı%tır.

• Ac!l hal kapsamında sayılan salgın olgularında va-
tanda%larımızdan katılım payı ve !lave ücret alınma-
ması sa$lanmı%tır.

• Kov!d-19 test, tedav! ve bakım h!zmetler! !ç!n; Genel 
Sa$lık S!gortası kapsamında kar%ılanan ödemeler 
7,2 m!lyar TL’y! a%mı%tır. 

Ac!l Durum Kararı

• Salgın dönem!nde, sadece muhtaçlık kr!terler!ne 
uyanların de$!l, salgın neden!yle dönemsel !ht!yaç 
sah!b! olanların da sosyal yardım kapsamına alın-
ması amacıyla Ac!l Durum Kararı alınmı%tır.

Salgın Sosyal Destek Programı

• 6,5 m!lyon haneye 1.000’er L!ra olmak üzere toplam 
6,5 m!lyar TL’y! a%kın nakd! yardım ula%tırılmı%tır.

Per!yod!k Pay

• Sosyal Yardımla%ma ve Dayanı%ma Vakıflarına sos-
yal yardım faal!yetler!n! !cra edeb!lmeler! !ç!n her ay 
düzenl! olarak yapılan “per!yod!k pay” kaynak akta-
rımı 135 m!lyon TL’den 180 m!lyon TL’ ye yükselt!l-
m!%t!r.

• Ayrıca, salgın dönem!nde vatanda%lara daha fazla 
yardım ula%tırılmasını tem!nen 902 m!lyon TL ek 
per!yod!k pay aktarımı yapılmı%tır.
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Sosyal Yardım Programları

• Kov!d-19 salgınının olumsuz etk!ler!yle mücadele 
kapsamında, bel!rl! sosyal yardım programlarının 
tutarlarını artırarak, salgın sürec!nden etk!lenme 
!ht!mal! daha yüksek olan kırılgan grupları koruma-
ya yönel!k adımlar atılmı%tır.

Evs!zler!n Konaklatılması Projes!

• Çe%!tl! nedenlerle evs!z, mekânsız ve k!mses!z k!-
%!ler! tesp!t ederek, kamu m!saf!rhaneler! ya da 
otel-pans!yonlarda konaklama !mkânı sunulmu%-
tur.

• 2020 yılında 6 m!lyon TL kaynak ayrılan proje !ç!n, 
2021 yılında 15 m!lyon TL kaynak tahs!s ed!lm!%t!r.

B!z B!ze Yeter!z Türk!ye’m M!llî Dayanı$ma Kampanyası

• Cumhurba%kanımız Sayın Recep Tayy!p Erdo$an, 
30 Mart 2020’de gerçekle%t!r!len Cumhurba%kan-
lı$ı Kab!ne Toplantısının ardından yaptı$ı “M!l-
lete Seslen!%” konu%masında, alınan tedb!rlerden 
dolayı ma$dur olan dar gel!rl! vatanda%lara !lave 
destek sa$lamak amacıyla A!le, Çalı%ma ve Sosyal 
H!zmetler Bakanlı$ınca yardım hesabı açıldı$ını 
duyurmu%, Kov!d-19’a kar%ı mücadele !ç!n “B!z B!ze 
Yeter!z Türk!ye’m” d!yerek M!ll! Dayanı%ma Kam-
panyası ba%latmı%tır. Kampanya bu süreçte alınan 
tedb!rler dolayısıyla ma$dur!yet ya%ayab!lecek !n-
sanların !ht!yaçlarının daha etk!n %ek!lde kar%ı-
lanab!lmes!n! koord!ne etmey! de amaçlamı%tır. 
Kampanya kapsamında, 2 m!lyar TL’y! a%kın yar-
dım toplanmı% ve bu yardımlar !ht!yaç sah!b! hane-
lere ula%tırılmı%tır.
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Sosyal #zolasyon Kurulu$ları

• "ht!yaç sah!b! kadın, çocuk, engell!, ya%lı tüm vatan-
da%larımız !ç!n, 67 !lde 2.130 yatak kapas!tel! 89 sos-
yal !zolasyon kurulu%u olu%turulmu%tur.

• 14 !lde mevcut kurulu%ların !çer!s!nde !zolasyon kat-
ları olu%turulmu%tur.

• Hastaneden taburcu olan, !z!nden dönen, yen! ku-
rulu%a alınacak engell! ve ya%lılar bu kurulu%larda 
m!saf!r ed!lm!%t!r.

• Bu !zolasyon kurulu%larının Kov!d-19 süres!nce ku-
rumsal bakıma !ht!yacı olan ya%lılarımıza ve en-
geller!m!ze gel!r ve engel kr!ter!ne bakılmaksızın 
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h!zmet ver!leb!lmes! !ç!n yasal düzenlemeler yapıl-
mı%tır.

Çocuk H!zmetler!

• Çocuk kurulu%larında gerekl! tem!zl!k önlemler! 
alınmı%tır ve z!yaretler kısıtlanmı%tır.

• Ruhsatlı özel kre%, gündüz bakımev! ve çocuk ku-
lüpler! 16 Mart 2020 – 1 Haz!ran 2020 tar!hler! ara-
sında tat!l ed!lm!%t!r.

Engell! ve Ya$lı H!zmetler!

• Engell! ve ya%lı b!reyler!n bakımına yönel!k kuru-
lu%larda h!zmet veren personel !ç!n 10-14 gün yatılı 
sab!t vard!ya s!stem!ne geç!lm!%, her vard!ya önces! 
personele PCR test! yapılmı%tır.

• Engell! ve ya%lılara Kov!d-19 !le ba% etme stratej!s! 
gel!%t!rmeler! !ç!n günlük ya%am akt!v!teler!n!n yanı 
sıra; f!z!ksel akt!v!te, bo% zamanları de$erlend!rme 
etk!nl!kler!, b!l!%sel becer!ler! gel!%t!rme etk!nl!kler! 
yapılmaktadır.

• Alınan sıkı tedb!rler sayes!nde; Türk!ye, DSÖ tara-
fından engell! ve ya%lı bakım merkezler! !le huzu-
revler!nde !y! uygulama örne$! olarak de$erlend!r!l-
m!%t!r.

Kadın H!zmetler!

• Kov!d-19 salgını kapsamında ülkem!zde vakaların gö-
rülmeye ba%ladı$ı tar!hten !t!baren kadın konukev! ve 
#ÖN"M h!zmetler!nde herhang! b!r aksaklı$a mahal 
ver!lmem!%t!r.
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• A!le, Çalı%ma ve Sosyal H!zmetler Bakanlı$ına ba$lı 
mevcut kurulu%ların yanı sıra 49 !lde 65 tes!s barın-
ma amacıyla kullanılmı%tır. 1.450 kadın ve berabe-
r!ndek! çocukları barınma amacıyla söz konusu te-
s!slere yönlend!r!lm!%t!r.

• “Alo 183 Sosyal Destek Hattı”na Kov!d-19 salgını ne-
den!yle gelen ça$rıların artı%ı göz önünde bulundu-
rularak kadınlar !ç!n öncel!klend!rme sürec! ba%la-
tılmı%tır. 



144  |  TÜRK!YE’N!N KORONAV!RÜSLE BA"ARILI MÜCADELES! 



TÜRK!YE’N!N KOV!D $19 !LE MÜCADELEDE KAPSAYICI ÇALI"MALARI  |  145  

3.4. Kes!nt!s!z ve Uzaktan E#!t!m

Türk!ye’de !lk vakanın görülmes!n!n ardından halk sa$lı$ını 
korumak !ç!n alınan tedb!rler kapsamında e$!t!m!n yüz yüze 
yapılmasına ara ver!lm!%t!r. Bununla b!rl!kte, Türk!ye dünya 
genel!nde uzaktan e$!t!me geçen ülkeler!n ba%ında yer almı%tır. 
Böylece, örnek b!r uzaktan e$!t!m model! uygulamasıyla ülke-
m!zde e$!t!m!n kes!nt!s!z devam etmes!ne olanak sa$lanmı%-
tır. Bahar aylarının ardından gelen kontrollü normalle%meyle 
b!rl!kte yen! ö$ret!m yılında yüz yüze e$!t!m !ç!n fırsat olu%-
mu%tur. Ancak, ya%anan vaka artı%ıyla e$!t!m!n yen!den uzak-
tan e$!t!m %ekl!nde yapılmasına karar ver!lm!%t!r. N!hayet!nde 
Mart ayı !t!bar!yle yen!den yüz yüze e$!t!me yönel!k adımlar 
atılmı%tır. 1 Mart 2021 tar!h!nde gerçekle%en Cumhurba%kanlı-
$ı Kab!ne Toplantısı sonrasında alınan kararlar do$rultusunda 
her alanda oldu$u g!b! e$!t!m ve ö$ret!mde de !l bazlı olarak ye-
r!nde karar uygulamasına ba%lanılmı%tır. Bu kapsamda, 

• 2 Mart 2021 tar!h! !t!bar!yle tüm okul önces! e$!t!m 
kurumlarında, !lkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda ülke 
genel!nde yüz yüze e$!t!me geç!lm!%t!r. 

• Dü%ük ve orta r!skl! olarak tanımlanan !llerde tüm 
okul önces! e$!t!m kurumlarında, !lkokullarda, orta-
okullarda ve l!selerde yüz yüze e$!t!m gerçekle%t!r!l-
meye ba%lanılmı%tır.
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Dü$ük ve orta r!skl! olarak tanımlanan !llerde yüz yüze 
e"!t!me; 

• Okul önces! e$!t!m kurumlarında tam zamanlı, 

• "lkokullarda seyrelt!lm!% sınıflarda haftada !k! (2) 
gün, 

• Ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyrelt!lm!% gruplar hal!n-
de haftada !k! (2) gün, 

• Ortaokul 8. sınıflarda seyrelt!lm!% gruplar hal!nde 
haftada 12-22 saat, 

• L!se hazırlık, 9. 10. 11. sınıflarda seyrelt!lm!% gruplar 
hal!nde haftada !k! (2) gün, 

• L!se 12. sınıflarda seyrelt!lm!% gruplar hal!nde haf-
tada 16-24 saat olacak %ek!lde yüz yüze e$!t!me ba%-
lanmı%tır. 

Yüksek ve çok yüksek r!skl! olarak tanımlanan !llerde yüz 
yüze e"!t!me; 

• Okul önces! e$!t!m kurumlarında tam zamanlı, 

• "lkokullarda seyrelt!lm!% gruplar hal!nde haftada !k! 
(2) gün,

• 8. sınıflarda seyrelt!lm!% gruplar hal!nde haftada 12-
22 saat, 

• 12. sınıflarda seyrelt!lm!% gruplar hal!nde haftada 
16-24 saat olarak ba%lanmı%tır. 

• Özel gereks!n!ml! ö$renc!ler !ç!n h!zmet veren özel 
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e$!t!m okul ve sınıfları ülke genel!nde tam zamanlı 
olarak yüz yüze e$!t!me ba%lanmı%tır.

• Yüz yüze e$!t!me ba%layacak tüm okul kademeler! 
ve sınıf düzeyler!nde e$!t!m 2 Mart Salı gününden 
!t!baren ba%lanmı%tır.

• L!selerdek! sınavlar 8 Mart Pazartes! gününden !t!-
baren tüm !llerde salgın tedb!rler! çerçeves!nde yüz 
yüze gerçekle%t!r!lmeye ba%lanmı%tır. 

• Köy ve seyrek nüfuslu yerle%!m yerler!ndek! e$!t!m 
kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam 
ed!lm!%t!r. 

• Yüz yüze e$!t!m kapsamı dı%ındak! uygulamalarda 
uzaktan e$!t!me devam ed!lmekted!r. Yüz yüze e$!-
t!me katılım bütün !llerde vel! rızasına ba$lı olarak 
gerçekle%t!r!lmekted!r. 

Uzaktan E$!t!m

Pandem! !le b!rl!kte halk sa$lı$ının öncelenmes! sonrasında 
yüz yüze e$!t!m !mkânı kısıtlamalar neden!yle kalmamı%tır. 
Sosyal b!r hak olan e$!t!m!n devam ett!r!lmes! !se her devle-
t!n ödev! durumundadır. Türk!ye pandem! sürec!nde dünyada 
uzaktan e$!t!me geçen !lk ülkelerden b!r!d!r. Türk!ye’de uzak-
tan e$!t!m, e$!t!m sev!yeler!ne göre farklı platformlarda gerçek-
le%t!r!lm!%t!r.

• TRT EBA TV Kanalları: TRT EBA "lkokul, TRT EBA 
Ortaokul ve TRT EBA L!se kanallarıdır.

• EBA D!j!tal E$!t!m Platformu: www.eba.gov.tr web 
s!tes! ve !çer!kler!d!r. 
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• EBA Akadem!k Destek (ADES): Ün!vers!te sınavına 
hazırlanan 11. ve 12. sınıf ö$renc!ler! !ç!n yapay zekâ 
deste$! !le ö$renc!ye ger!b!ld!r!m sunan sınava özel 
hazırlık platformudur. 

• EBA Canlı Ders: eba.gov.tr üzer!nden ö$retmenler!n 
sınıfları !le senkron ders yapab!ld!$! uygulamadır.

• EBA Meslek! Gel!%!m: eba.gov.tr üzer!nden ö$ret-
menler!n senkron ve asenkron %ek!lde onl!ne mes-
lek! gel!%!m !çer!kler!ne er!%eb!ld!$! uygulamadır.

• EBA As!stan: Yapay zekâ alt yapısıyla EBA !nternet 
s!tes! kullanıcılarının sorularına 7/24 anlık yanıt ve-
ren sanal destek robotudur. 
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TRT EBA TV ve EBA D!j!tal Platformu #çer!kler!

• Tüm sınıf sev!yeler! !ç!n (1 – 12. Sınıf) TRT !le yapı-
lan !% b!rl!$! kapsamında 3 HD ve 3 SD kanal olmak 
üzere TRT EBA TV (TRT EBA "lkokul, TRT EBA Or-
taokul ve TRT EBA L!se) kanalları 23 Mart 2020 ta-
r!h!nde yayın yapmaya ba%lamı%tır.

• 23 Mart 2020 - 19 #ubat 2021 tar!hler! arasında ya-
pılan telev!zyon yayınları !ç!n 13 telev!zyon stüd-
yosunda 1.000’den fazla ö$retmen kamera önünde 
ve arkasında görev almı%tır. Bu kapsamda toplam 
10.000 ders !çer!$! ve beden e$!t!m!, oyun, müz!k, 
rehberl!k, akıllı teneffüs, hob!, deney, özel e$!t!m 
farkındalık, a!le akt!v!teler!, ö$retmen ve vel! ku%a$ı 
g!b! pek çok alanda 982 ders dı%ı etk!nl!k !çer!$! ha-
zırlanmı%tır.

• 23 Mart 2020 – 19 #ubat 2021 tar!hler! arasında ya-
pılan telev!zyon kanallarından toplam 12.415 saat 
yayın yapılmı%tır.

• 29 Haz!ran 2020 tar!h! !t!barıyla EBA ve TRT EBA 
TV kanallarında 9 hafta süren ve 28 A$ustos’ta sona 
eren “Yaz Okulu” programları sunulmu%tur.

• EBA platformu üzer!nden ortaokul ö$renc!ler! !ç!n 
“"ng!l!zce Yaz Okulu” ders paket! 1 Temmuz !t!barıy-
la yayına alınmı%tır.

• 2020 – 2021 e$!t!m ö$ret!m yılı !ç!n e$!t!mde kapsa-
yıcılık ve er!%!leb!l!rl!k !lkeler!ne uygun %ek!lde TRT 
EBA TV kanallarından yayımlanan !çer!kler!n heps! 
!%aret d!l! çev!r!s!yle b!rl!kte yayımlanmaya ba%lan-
mı%tır.

• B!l!%!mle üret!m p!lot uygulaması kapsamında ö$-
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ret!m programına yönel!k !lkokul ve ortaokul düze-
y!ndek! 4, 5, 6 ve 7. sınıf ö$renc!ler! !ç!n toplam 314 
etk!nl!k üret!lerek EBA’dan yayımlanmı%tır.

• Müz!k dersler!n!n uzaktan e$!t!mle desteklenme-
s! !ç!n 1-4. sınıf müfredatı d!j!tal !çer!kler! hazırlan-
mı%tır. D!j!tal çalgı olu%turularak marketlerde ya-
yımlanmı%tır.

• Müze e$!t!m! d!j!tal !çer!kler! ve meslek! gel!%!m 
kursu, Topkapı Sarayı Müzes! ve Pera Müzes! !ç!n 
hazırlanmı%tır. 

• “Gr! Cev!z” uygulaması tüm ö$retmen ve ö$renc!le-
r!n ücrets!z kullanımına sunulmu%tur. 

• Halk e$!t!m kurslarının uzaktan yapılab!lmes! !ç!n 
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kurulan platform alt yapısı EBA !le b!rle%t!r!lm!%t!r 
(hboakadem!.eba.gov.tr).

• Temel e$!t!m !çer!kler! !ç!n EBA alt portalı olu%tu-
rulmu%tur (tegmmateryal.eba.gov.tr).

• 20.000’den fazla yen! ders !çer!$!, 2.000’den faz-
la EBA Kütüphane !çer!$!, 200’den fazla yardım-
cı kaynak k!tap, 200’den fazla yen! ders tanımla-
ması EBA’ya kazandırılmı%tır. EBA’dak! ders sayısı 
1.600’den 1.900’e, !çer!k sayısı 40.000’den 60.000’e 
çıkarılmı%tır.

• Görme engell! ö$renc!ler !ç!n uzaktan e$!t!m !çer!k-
ler!n!n sesl! bet!mlenm!% haller! ve Bra!lle !le ders 
anlatımlarının yapıldı$ı !çer!kler haftalık olarak ya-
yımlanmaktadır.

• Uzaktan e$!t!m alt yapı çalı%maları yürütülmü%tür. 
Toplam canlı ders kapas!tes! günlük 3 m!lyon derse 
çıkarılmı%tır.

• Üm!tköy ver! merkez!nde !se daha büyük kapas!tel! 
yen! donanımlar s!steme entegre ed!lm!%t!r. 

EBA Platformu’nun Yen! Özell!kler!

• TRT EBA TV kanallarından yayımlanan tüm v!deo-
lar, ö$renc!ler!n her an eller!n!n altında olması !ç!n 
EBA d!j!tal platformuna da eklenm!%t!r. 

• Kapas!te artırımlarıyla aynı anda 865 b!n kullanıcı-
ya h!zmet ver!leb!lmes! sa$lanmı%tır. 

• EBA Canlı Sınıf özell!$! 13 N!san 2020 tar!h!nde kul-
lanıma sunulmu%tur. 
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• 22 Eylül 2020 tar!h!nde EBA Canlı Sınıf özell!$! tüm 
sınıf sev!yeler!nde kullanıma sunulmu% ve kota ar-
tımı yapılmı%tır.

• Bu yapılan gel!%t!rmelerle tüm sev!yelere günlük 9, 
haftalık !se toplam 54 saat ders atayab!lme !mkânı 
sa$lanmı%tır. Bu sayılar alternat!fler!n olması ama-
cıyla fazla tutulmu%tur. (Bu rakamlar Tal!m ve Ter-
b!ye Kurulu Ba%kanlı$ı tarafından okul sev!yeler!ne 
göre bel!rlenen günlük ve haftalık yapılab!lecek en 
fazla canlı ders saat!nden de fazladır.)

• Kullanıcıların bütün platformlardan (mob!l, web) 
canlı derslere katılab!lmes!ne olanak sa$layacak ge-
l!%t!rmeler yapılmı%tır. 

• Türk!ye’de ya%ayan göçmen ö$renc!ler ve yurt dı%ın-
da ya%ayan Türk ö$renc!ler !ç!n gelen taleb! kar%ıla-
mak üzere sadece sınıflara de$!l okul yönet!m!/ö$-
retmenler tarafından olu%turulan gruplara da Canlı 
Ders atayab!lme özell!$! gel!%t!r!lm!%t!r.

• EBA Akadem!k Destek platformundan 12. sınıf ö$-
renc!ler! !ç!n YKS önces! canlı deneme sınavları ya-
pılmı%tır.

• Pardus yüklü etk!le%!ml! tahtalardan da EBA Canlı 
Dersler! gerçekle%t!rme !mkânı ö$retmenler!n kulla-
nımına sunulmu%tur. 

Uzaktan E"!t!m! Destekleyen Çalı$malar 

• Uzaktan e$!t!m sürec! !ç!n kullanıcıların !ht!yaç du-
yab!lece$! her alan !ç!n yardım v!deoları çek!lerek 
“EBA Nasıl” sayfalarından ve YouTube kanalından 
yayınlanmı%tır.
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• 5 farklı ö$retmen e$!t!m! hazırlanarak EBA Mesle-
k! Gel!%!m Alanından tüm ö$retmenler!n er!%!m!-
ne açılmı%tır. Bu kurslar 2020 yılı Mart ayından bu 
yana 583.610 ö$retmene ula%mı%tır.

• Türk!ye’de h!zmet sunan GSM operatörler! !le anla-
%arak EBA !çer!kler!ne ücrets!z er!%!m !mkânı (6GB 
ve 8 GB) artırılmı%tır. 

• 28 Mart 2020 tar!h!nde 7/24 çalı%an EBA kontrol 
merkez! ve ça$rı merkez! kurulmu%tur. 

• Kullanıcıların sorularına hızlı yanıt vereb!lmek !ç!n 
çevr!m !ç! yardım s!stem! olan EBA As!stan 13 N!san 
2020 tar!h!nde devreye alınmı%tır.

• E-Devlet kapısına “EBA Vel! B!lg!lend!rme S!stem!” 
h!zmet! eklenm!%t!r. 

• eTw!nn!ng, FCL ve Sc!ent!x Projeler! kapsamında 
web!narlar ve MOOC tabanlı e$!t!mler yapılmı%tır 
ve bu e$!t!mlerden 834.644 ö$retmen faydalanmı%-
tır. 

• B!l!%!mle Üret!m P!lot Uygulaması kapsamında d!j!-
tal oyun gel!%t!rme, 3 boyutlu tasarım yapma ve ye-
n!l!kç! f!k!r gel!%t!rme kapsamında toplam 6 uzak-
tan e$!t!m etk!nl!$! hedef k!tles! yakla%ık 330 b!l!%!m 
teknoloj!ler! ö$retmen! ve 41.000 ö$renc! olmu%tur. 

• B!lg!sayar ve "nternet’e er!%!m !mkânı bulunmayan 
ö$renc!ler!n EBA’ya er!%!m!n! sa$lamak üzere EBA 
Destek Noktaları kurulmu%tur. (24 #ubat 2021 tar!h! 
!t!barıyla 14.757 merkez ve 176 mob!l destek aracı).

• Elver!%s!z sosyoekonom!k ko%ulları neden!yle uzak-
tan e$!t!me devam edemeyen ö$renc!lere de uzaktan 
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e$!t!m !mkânı sa$lamak üzere 4.5G GSM s!m kartlı 
25 GB kotalı "nternet paket! !le b!rl!kte 512.000 tab-
let b!lg!sayar set! da$ıtımı tamamlanmı%tır.

• Ö$retmenler!n okuldak! dersl!klerden etk!le%!ml! 
tahta ve beyaz tahta kullanarak canlı ders yapma-
larına yardımcı olacak 90 b!n adet web cam tedar!k 
ed!lerek okullara da$ıtılmı%tır.

• 23 Mart 2020 tar!h!nden !t!baren haftalık olarak 
uzaktan e$!t!m !stat!st!kler! “Sayılarla Uzaktan E$!-
t!m” ba%lı$ıyla hazırlanarak kamuoyuyla payla%ıl-
maktadır.

• Uzaktan e$!t!m!n daha kapsamlı ver!lmes! ve 
EBA’dan e% zamanlı olarak daha fazla kullanıcıya 
sa$lanab!lmes! amacıyla 160 m!lyon ABD doları 
bütçel! ve 3 yıl sürecek “Güvenl! Okulla%ma ve Uzak-
tan E$!t!m Projes!” ba%latılmı%tır. 

Temel E$!t!m

Okula Uyum ve Meslek! Hazırlık

• 2019-2020 e$!t!m ö$ret!m yılında yüz yüze !%lene-
meyen konularda ö$renc!ler!n ö$renme eks!kl!kle-
r!n!n g!der!lmes! !ç!n çalı%ma planı hazırlanarak 28 
A$ustos 2020 tar!h!nde okullara gönder!lm!%t!r. 

A$amalı ve Seyrelt!lm!$ Yüz Yüze E"!t!m

• Salgın sürec! d!kkate alınarak 21 Eylül 2020 tar!h!n-
den !t!baren sadece okul önces! e$!t!m ve !lkokul 1. 
sınıflarda yüz yüze e$!t!me ba%lanmı%tır. 
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• Yüz yüze e$!t!m !ç!n çocu$unu okula göndermek !s-
temeyen vel!n!n yazılı onayı alınmı% ve ö$renc! de-
vamsız sayılmamı%tır. 

• B!l!m Kurulu’nun tavs!yeler! do$rultusunda yüz 
yüze e$!t!mlerde okul önces!, !lkokul 1. sınıf !le LGS 
sınavına hazırlanan 8. sınıf ö$renc!ler!ne yüz yüze 
e$!t!m almaları !ç!n planlamalarda öncel!k sa$lan-
mı%tır. 

• "k! hafta olan ara tat!l salgın sebeb!yle üç haftaya 
uzatılmı%tır. 

Yardımcı Kaynak #ht!yacı Tem!n!

• EBA Platformu üzer!nde tegmmateryal.eba.gov.tr 
materyal platformu olu%turulmu% ve yayımlanmı%-
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tır. Kullanılmakta olan tüm ders k!tapları, ö$ret!m 
materyaller! ve d!j!tal !çer!kler s!te üzer!nden ya-
yımlanmı% olup yakla%ık 3400 adet !çer!k bahs! ge-
çen s!teye yüklenm!%t!r. 

• Özell!kle kırsal bölgelerde b!rle%t!r!lm!% sınıf uygu-
laması yapılan okullardak! ö$renc!ler !ç!n 17 adet 
çalı%ma k!tabı özel olarak tasarlanan klasör çanta 
!ç!nde ö$renc!lere da$ıtılmı% ve elektron!k ortamda 
yayınlanmı%tır. 

• Ortaokul kademes!nde 112 fas!külden olu%an 16 k!-
tap hazırlanmı% ve elektron!k ortamda yayınlan-
mı%tır. 

• Salgın sürec!nde ö$renc!ler! desteklemek amacıyla 
!lkokul ve ortaokullara yönel!k toplamda 107 d!j!tal 
!çer!k hazırlanmı%tır. 

• 50 "l M!llî E$!t!m Müdürlü$ünde olu%turulan kom!s-
yonlarca çalı%ma k!tabı ve d!j!tal !çer!k çalı%maları 
devam etmekted!r. Kom!syonlarda yakla%ık 1000 
ö$retmen görevlend!r!lm!%t!r. "çer!kler!n !nceleme 
!%lemler!n!n yapılab!lmes! d!j!tal !nceleme s!ste-
m! (yd!l.tegmmateryal.eba.gov.tr/panel/) olu%turul-
mu%tur. 

• Ö$renc!ler!n duygusal, sosyal ve d!l gel!%!mler!n! 
destekleyecek %ek!lde hazırlanan okuma k!tapla-
rının !lkokul ö$renc!ler!ne d!j!tal ortamda sunula-
b!lmes! !ç!n “OKUYAN BALIK SESL" ELEKTRON"K 
KÜTÜPHANES"” olu%turulmu% ve https://okuyan-
bal!k.com/ !nternet adres!nde yayımlanmı%tır.

• Evde kalma dönem!nde çocukların yazı yazma be-
cer!ler!n!n artırılması ve hayal güçler!n!n destek-
lenmes! !ç!n 81 !lden ö$renc!ler!n gönderd!$! öy-
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külerden seçme “Çocuklardan Ev Yapımı Öyküler” 
(Çocuk Yayınları D!z!s!) adlı eser basılmı%tır.

Ölçme ve De"erlend!rme

• 2020-2021 e$!t!m ve ö$ret!m yılının b!r!nc! dönem 
puanı bel!rlen!rken !lkokul 4’üncü sınıf ve ortaokul-
larda b!r!nc! dönemde yapılmı% olan sınavlar dö-
nem sonu puan hesaplamasına dâh!l ed!lmem!%t!r. 
Ancak vel!n!n ba%vurması hâl!nde yapılmı% olan sı-
navlardan alınan puanlar dönem puanı hesaplama-
sına dâh!l ed!lm!%t!r. "lkokul 4 üncü sınıflarda sade-
ce ders etk!nl!kler!ne katılım puanlarının ar!tmet!k 
ortalaması !le dönem puanı hesaplanması yapılmı%-
tır. Ortaokul 5, 6, 7 ve 8 !nc! sınıflarda dönem pua-
nının sadece ders etk!nl!kler!ne katılım puanları 
ve varsa proje puanlarının ar!tmet!k ortalaması !le 
olu%turulması sa$lanmı%tır. Karne basımı ve da$ıtı-
mı yapılmamı%, karneler elektron!k ortamda er!%!-
me sunulmu%tur. 

• Kend!s!nde veya b!rl!kte kaldı$ı a!le b!reyler!nden 
herhang! b!r!nde kron!k hastalık bulunan ö$renc!-
ler!n, okul !ç!nde uygun b!r zamanda ve !zole b!r or-
tamda sınava alınması sa$lanmı%tır. 

OrtaÖ"ret!m

Ö"ret!m Materyaller! ve #çer!k Gel!$t!rme 

• TRT EBA TV L!se kanalında 664 adet B!l!m, Kültür, 
Sanat ve Spor !le !lg!l! v!deolar yayınlanmı%tır. 

• Tüm ders k!tapları etk!le%!ml! hale get!r!lm!%t!r. (97 
Etk!le%!ml! ders k!tabı)
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• Ö$renc! ve ö$retmenler!n her zaman ula%ab!lece$! 
mob!l soru bankası hazırlanmı%tır. 25.000 soru !çer-
mekted!r. 

• YKS Kampı !le !nterakt!f soru çözümler! hazırlana-
rak ö$renc!lerle bulu%turulmu%tur.

• Çevr!m !ç! yarı%ma platformu hazırlanmı%tır.

• Ün!vers!teye hazırlanan ö$renc!lere yönel!k Web!-
narlar (Web Sem!nerler!) hazırlanmı%tır.

Ö"ret!m Programları ve Ders K!tapları 

• 2020-2021 e$!t!m ö$ret!m yılı !ç!n 146 adet ders k!-
tabı ve e$!t!m aracı hazırlanmı%tır.

• 2020-2021 e$!t!m ö$ret!m dönem!nde 9. Sınıflarda 
kullanılmak üzere 11 adet becer! temell! etk!nl!k k!-
tabı ve toplam 2247 becer! temell! etk!nl!k hazırla-
narak EBA üzer!nden yayınlanmı%tır.

• 10. sınıflar !ç!n Tar!h, Co$rafya, Felsefe, Matemat!k, 
F!z!k, K!mya, B!yoloj!, Türk D!l! ve Edeb!yatı ve "n-
g!l!zce dersler!ne a!t 9 adet becer! temell! etk!nl!k k!-
tabı ve toplam 980 becer! temell! etk!nl!k hazırlan-
mı%tır. 

• Ö$renc! kayıplarının önüne geçmek !ç!n 9 çevr!m !ç! 
yarı%ma, 4 yarı%ma, 7 sosyal medya faal!yet!, 4 özel 
yayın, 1 Web!nar düzenlenm!% olup, bunlara ek ola-
rak da 1 adet d!j!tal k!tapçık (B!rl!kte 23 Gün) hazır-
lanmı%tır.

• L!selere g!r!% ve ün!vers!telere hazırlık sınavlarına 
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yönel!k olarak 31 A$ustos 2020 tar!h!nden !t!baren 
destekleme ve yet!%t!rme kursları (DYK) açılmı%tır. 
Kursa devam eden ö$renc!, ö$retmen ve yönet!c!ler 
!ç!n soka$a çıkma kısıtlaması muaf!yet! !ç!n e-Kurs 
Modülüne “Salgın "z!n Belges!” eklenm!%t!r.

Ö"renc! Pans!yonları ve Burslar 

• B!l!m Kurulu üyeler! ve uzmanlar tarafından M!llî 
E$!t!m Bakanlı$ına ba$lı resmî okul pans!yonların-
da görev yapan 2965 yönet!c!, 11.084 belletmen !le 
6439 yardımcı personel olmak üzere toplam 20.488 
k!%!ye uzaktan e$!t!m yoluyla b!lg!lend!rme çalı%-
maları yapılmı%tır.

• Okul pans!yonlarında alınması gereken tedb!rlere 
da!r kılavuz hazırlanmı%tır.

• Okul pans!yonları, karant!na uygulamaları çerçe-
ves!nde vatanda%ların, sa$lık çalı%anlarının ve em-
n!yet mensuplarının barınması amacıyla h!zmete 
açılmı%tır.

• Salgın neden!yle parasız yatılı ö$renc!ler!n harçlık-
ların banka kanalıyla ödenmes! s!stem!ne geç!lm!%-
t!r.

#zleme ve De"erlend!rme 

• 2019-2020 e$!t!m ve ö$ret!m yılı 2. dönem!nde ba%-
layan küresel salgının uzaması durumunda e$!t!m 
faal!yetler!n!n teknoloj!ye ba$lı olarak yürütülmes! 
!ht!mal! göz önüne alınarak olab!lecek aksaklıkların 
ve alınması gereken önlemler!n önceden bel!rlene-
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rek hayata geç!r!lmes! amacıyla ö$renc!, ö$retmen, 
okul yönet!c!s! ve 24.489 vel! toplam 93.783 k!%! an-
ket çalı%masına katılmı%, anket sonuçlarının de$er-
lend!r!lmes! net!ces!nde, tablet da$ıtımları, EBA 
destek noktaları ve alt yapı çalı%malarının !y!le%t!-
r!lmes! konularında öneml! !lerlemeler yapılmı%tır. 

Meslek! E$!t!m

Ö"ret!m Programları ve Uzaktan E"!t!m

• Meslek! e$!t!m merkez! programlarında 27 alan 142 
dal güncellenerek 33 alan 181 dalda e$!t!m ver!lmeye 
ba%lanmı%tır. 

• Meslek! E$!t!m Merkezler!ndek! 33 alan 181 dalda 
kalfalık ve ustalık teor!k sınavları !ç!n uzaktan ö$-
renme materyaller!nden 7 alan ve 50 dalda kalfalık/
ustalık sınavlarına yönel!k ders ç!zelgeler!, ders !çe-
r!kler!, örnek sınavlar ve sınav kr!terler! uzaktan ö$-
renme materyaller! hazırlanmı%tır.

• Uzaktan e$!t!m süres!nce ö$renc!ler!n e$!t!m süreç-
ler!n!n aksamaması amacıyla öncel!kle 3 m!lyon l!-
ralık kaynak aktarılarak okulların alt yapısı güçlen-
d!r!lm!%t!r. Bunun sonucunda; 6.177 uzaktan e$!t!m 
ders v!deosu çek!m! yapılmı%tır. 5.441 tanes! TRT 
EBA TV l!se kanalarında ve EBA D!j!tal Platformu’n-
da yayımlanmaktadır.

Özel E$!t!m

Özel E"!t!m #ht!yacı Olan Ö"renc!ler 

• Özel e$!t!m !ht!yacı olan ö$renc!ler!n uzun b!r süre 
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yüz yüze e$!t!m almamaları, göz önünde bulundu-
rularak “Özel E$!t!m Ö$renc!ler!ne Uyum E$!t!m! 
Rehberl!k Programı” ve “Özel E$!t!m Ö$renc!ler!ne 
Uyum Programı ” olu%turulmu%tur.

• TRT EBA TV "lkokul ve Ortaokul kanallarında top-
lam 1.000 özel e$!t!m !çer!$! hazırlanmı%tır. 

• OECD tarafından d!$er ülkelere örnek göster!len 
Özel!mE$!t!mdey!m mob!l uygulaması 491.387 mo-
b!l kullanıcı tarafından !nd!r!lm!%, yakla%ık 30 m!l-
yon kez z!yaret ed!lm!%t!r. 

• EKPSSMEBÖZEL mob!l uygulaması hayata geç!r!le-
rek engell! kamu personel sınavına g!ren b!reylere 
soru ve konu anlatımlı zeng!n özel e$!t!m !çer!kler! 
sa$lanmı%tır.

• Özel e$!t!mde 20 d!j!tal uygulama EBA ve mob!l uy-
gulamadan yayınlanmı%tır.

• Kademe ö$renc!ler!ne yönel!k 6 k!taptan olu%an Ses 
Temell! Okuyorum Yazıyorum E$!t!m Materyal set! 
tamamlanarak d!j!tal olarak yayınlanmı%, 5000 adet 
basımı yapılarak okullara gönder!lm!%t!r.

• Okul önces! özel e$!t!m ö$renc!ler!ne yönel!k E$len-
mece Ö$renmece Kutusu e$!t!m set! ve ö$retmen-
ler!ne yönel!k Kapsayıcı E$!t!mde Ö$retmen!n Yol 
Har!tası K!tabı d!j!tal olarak yayınlanmı%, basımı 
yapılarak tüm okullara gönder!lm!%t!r.

• Türk "%aret D!l! K!tabı 1, 2 ve 3, etk!le%!ml! hale get!-
r!lerek EBA üzer!nden yayınlanmı%, d!j!tal Türk !%a-
ret d!l! sözlü$ü hazırlanmı% ve 5.040 kel!men!n !%a-
ret d!l! v!deoları er!%!me açılmı%tır.
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• “"%!tme Engell! Ö$renc!ler "ç!n Okuma Yazma Ö$re-
n!yorum” set! tamamlanmı%, d!j!tal olarak yayınlan-
mı%tır.

• Görme engell! ö$renc!ler!n !sted!$! kayna$ı sesl! 
hale çev!ren ve not almalarına olanak sa$layan 400 
adet “Orb!t Reader Bra!lle Okuma ve Not Alma” da-
$ıtımına devam ed!lmekted!r.

• Görme engell! ö$renc!lere bet!mleme yapılarak 170 
ders !çer!$! hazırlanmı% ve EBA platformundan ya-
yınlanmı%tır.

• Yaz tat!l! çerçeve programı !le ö$retmenler gönüllü 
olarak uzaktan e$!t!m çalı%maları yapmı% ve !çer!k-
ler! sa$lamı%tır.

• Özel Çocuklara E$lencel! Etk!nl!kler Takv!m! (ÖÇE-
ET) d!j!tal platformlardan yayınlanmı%tır.

• "%!tme, görme ve z!h!n grubu ö$renc!ler!ne yönel!k 
kültür ve spor becer!ler!n! !çeren etk!nl!kler! !çeren 
Hazır mısın? programı yaz tat!l! boyunca TRT EBA 
TV’de yayınlanmı%tır.

• «mebozeleg!t!m» adıyla sosyal medya hesapları 
açılmı%tır. A!le b!lg!lend!rme v!deoları, EBA TV !çe-
r!kler!, duyurular vb. !çer!kler payla%ılmaktadır.

• Kayna%tırma/Bütünle%t!rme yoluyla e$!t!m gören 
ö$renc!ler !ç!n 24 k!taptan olu%an b!r set etk!le%!m-
l! k!taplar orgm.meb.gov.tr/uyet platformundan ya-
yınlanmı%tır. 

Özel Yetenekl!ler 

• B!l!m ve Sanat ku%a$ında yayımlanmak üzere 16 
farklı bran%tan ö$retmenlerle çek!mler! tamamla-
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nan v!deoların !k!nc! dönemden !t!baren haftada b!r 
v!deo olmak üzere TRT EBA TV ekranlarında yayın-
lanması planlanmaktadır.

Rehberl!k H!zmet!

• Okul rehberl!k serv!sler! ve rehberl!k ve ara%tırma 
merkezler! (RAM) tarafından ö$renc!lere 38.548.968 
rehberl!k ve ps!koloj!k danı%ma h!zmet! sunulmu%-
tur. 

• Mü%av!rl!k h!zmetler! kapsamında toplamda 
51.303.169 rehberl!k ve ps!koloj!k danı%ma h!zmet! !le 
ö$retmen, ö$renc! ve vel! desteklenm!%t!r.

• Okullarda görev yapan rehber ö$retmen/ps!koloj!k 
danı%manlar aracılı$ı !le ö$retmen/yönet!c! ve vel!-
lere salgın hastalık ps!koe$!t!m programı hakkında 
b!lg!lend!rme çalı%maları yapılmı%tır. Bu kapsam-
da 552.639 ö$retmen ve 3.479.428 vel!ye ula%ılmı%tır. 
Program, 6.500.000 ö$renc!ye yüz yüze ve uzaktan 
uygulanarak tamamlanmı%tır.

• Okul önces! ve !lkokul ö$renc!ler!ne yönel!k “El!f !le 
Alp Çocuklar "ç!n Ps!koe$!tsel Etk!nl!kler K!tapçık-
ları” 1, 2, 3 yayımları hazırlanarak basılmı%tır. Ayrıca 
okulların açılmasına yönel!k olarak “El!f !le Alp Ço-
cuklar "ç!n Ps!koe$!tsel Etk!nl!kler K!tapçıkları”nın 
dördüncüsü olan “Okul Heyecanı” d!j!tal olarak ha-
zırlanmı%tır.

•  “Salgın Hastalık Dönemler!nde Ps!koloj!k Sa$lamlı-
$ımızı Korumak-A!leler "ç!n Çocuklara Yardım Reh-
ber!” yayımlanmı%tır.

• D!j!tal ps!kososyal destek programı http://orgm.meb.
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gov.tr/ps!kososyald!j!taldestek adres!nden h!zmete 
sunulmu%tur.

• “Özel E$!t!m Çocuk” derg!s! d!j!tal derg! olarak da 
h!zmete sunulmu%tur.

• 2020-2021 e$!t!m ö$ret!m yılında okullarda rehber-
l!k ve ps!koloj!k danı%ma h!zmetler!n!n yürütül-
mes!nde “B!l!nçl! Teknoloj! Kullanımı ve Ps!koloj!k 
Sa$lamlık” genel hedef olarak bel!rlenm!%t!r. 

Hayat Boyu Ö$renme

• M!llî E$!t!m Bakanlı$ına ba$lı okullarda ö$ren!m 
gören yakla%ık 800.000 yabancı uyruklu ö$ren-
c!-TRT EBA TV ve E$!t!m B!l!%!m A$ı (EBA) üzer!n-
den e$!t!m görmekted!r. 

Yabancı Uyruklu Ö"renc!lere Materyal Deste"!

• 2020 Mart ayında UNHCR !le !% b!rl!$!nde Hayat 
Boyu Türkçe 1-2-3 Türkçe k!tap set!nden 35.000 
adet basılarak yabancı uyruklu ö$renc!ler!n yo$un 
oldu$u 55 !lde da$ıtımı yapılmı%tır.

• Kov!d-19 salgını neden!yle uzaktan e$!t!me de-
vam eden ve uzaktan e$!t!m alma !mkânı olmayan 
ö$renc!lere destek sa$lamak amacıyla toplamda 
75.504 Sur!yel! ve dezavantajlı Türk ö$renc!ye e$!-
t!m set! da$ıtılmı%tır.

• Yabancı uyruklulara yönel!k hazırlanan, 266.614 Sa-
l!h H!kâye Ser!s! ve 60.403 Yabancılara Türkçe Alı%-
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tırma K!tabı olmak üzere toplamda 112.017 Türk-
çe ö$ret!m! k!tabının basımı yapılmı%tır. K!taplar 
55 !lde bulunan yabancı uyruklu ö$renc!lere 2020 
A$ustos ayı !t!barıyla da$ıtılmı%tır.

B!lg!lend!rme Çalı$maları

• Kov!d-19 salgını çerçeves!nde ö$renc! ve vel!ler!n 
Sa$lık Bakanlı$ı tarafından yayımlanan h!jyen ku-
ralları hakkında b!lg!lend!r!lmes! ve yabancı uy-
ruklu ö$renc!ler!n uzaktan e$!t!me er!%!mler!n! sa$-
lamak amacıyla 55 !lde bulunan yabancı uyruklu 
a!leye 84.716 Arapça ve 15.101 Türkçe bro%ür gönde-
r!lm!%t!r.

• 6-13 ya% arasındak! ö$renc!lere Türkçe e$!t!m! veren 
240 ö$retmen !ç!n A$ustos 2020 ve Kasım-Aralık 
aylarında alanlarında uzman e$!t!c!ler tarafından 
Türkçe d!l!n!n uzaktan e$!t!m! !ç!n etk!l! yöntemler, 
afet ve ac!l durumlarda ö$renc!ler!n !y!l!k hal!n!n 
uzaktan desteklenmes!, stresle ba%a çıkma ve Ko-
v!d-19 sürec!nde sınıflarda alınab!lecek sa$lık ted-
b!rler! hakkında e$!t!mler sa$lanmı%tır. 
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Uzaktan E"!t!m 

• Uzaktan e$!t!m uygulamalarına 2 Aralık 2020 !t!ba-
rıyla 12 hayat boyu ö$renme kurumuyla ba%lamı%tır. 

• Bu kapsamda halk sa$lı$ı ve h!jyen açısından önem 
arz eden gıda ve su sektöründe çalı%anlar !ç!n h!jyen 
e$!t!m! kurs programı ba%latılmı%tır. 

• Yet!%k!nler "ç!n D!l E$!t!m! Projes! kapsamında hbo-
akadem!.eba.gov.tr adres! üzer!nden harmanlanmı% 
ö$renme model! !le d!l e$!t!mler! ver!lmeye devam 
etmekted!r. Mart 2020’den !t!baren yakla%ık 25 b!n 
kurs!yer bu e$!t!mlerden faydalanmı%tır.

Açık Ö$ret!m Okulları

• 2019-2020 e$!t!m ö$ret!m yılında örgün e$!t!me de-
vam eden ö$renc!ler!n 1. dönemde aldı$ı ders not-
larıyla b!r üst sınıfa geçmeler! veya mezun olmaları 
sa$lanmı%, Açık Ö$ret!m Okullarına kayıtlı olan ve 
örgün e$!t!m ça$ı dı%ına çıkmı% ö$renc!ler, ya%anan 
salgın dönem!nde ma$dur olmamaları adına sınav-
ları yapılmı% kabul ed!lerek ba%arılı sayılmı%lardır.

• e-Devlet aracılı$ıyla açık ö$ret!m okullarında ö$re-
n!m gören vatanda%lara herhang! b!r !rt!bat bürosu-
na g!tmeden belge (mezun!yet, ö$renc! durum bel-
ges!) alab!lme !mkânı sa$lanmı%tır. 
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Yurt Dı%ı E$!t!m ve Dı% "l!%k!ler

1416 Sayılı Kanun Kapsamında YLSY Burs!yerler!

• Kov!d-19 salgını neden!yle yurda dönen ö$renc!lere 
madd! destek sa$lamak amacıyla ödemelerle !lg!l! 
Tebl!$’de de$!%!kl!k yapılarak yurt !ç! bursları 1.150 
TL’den 1.650 TL’ye çıkarılmı%tır.

• Kov!d-19 salgınının etk!led!$! ülkelerde ö$ren!m gö-
ren ö$renc!lerden yurda dönmek !steyenler!n Dı%!%-
ler! Bakanlı$ı !le koord!nasyon sa$lanarak yurda dö-
nü% !%lemler! gerçekle%t!r!lm!%t!r. Bu kapsamda 12 
farklı ülkeden 383 ö$renc! yurda dönü% yapmı%tır. 

• Ö$renc!ler!n talep etmeler! %artıyla burslu/burssuz 
uzatım hakkı bulunan burs!yerlere gerekl! uzatım 
süreler! ver!lm!%, !steyen ö$renc!lere b!r döneme ka-
dar ö$ren!mler!n! dondurma ve aylıksız !z!n seçe-
nekler! sunularak, bu süreler!n e$!t!m süreler!ne ek-
lenmes! sa$lanmı%tır. Bu süreler !çer!s!nde bursunu 
tam almı% olanlardan burs !ades! !stenmem!% ve e$!-
t!mler!ne ba%layacakları !lk aylardan mahsup ed!l-
mes! yoluna g!d!lm!%t!r.

• “1416 sayılı Kanun Kapsamında Yabancı D!l Ö$ren!-
m!ne "l!%k!n Usul ve Esaslar”a uzaktan e$!t!mle !lg!l! 
hükümler eklenmek suret!yle, süre kaybı olmadan 
ö$renc!ler!n e$!t!mler!ne uzaktan devam edeb!lme-
ler! sa$lanmı%tır.

• Yurt dı%ı d!l e$!t!m!ne ba%layamayan veya kabul bel-
ges! tem!n edemeyen burs!yerlere b!r yıla kadar ek 
süre tanınmı%tır.

• 2020 Güz dönem!nde l!sansüstü ö$ren!m!n uzaktan 
ö$ret!m yoluyla görüleb!lmes!ne !mkân tanınmı%tır.
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• 1416 Sayılı Kanun kapsamında yurt dı%ına gönder!len 
ö$renc!ler hakkında !lk olarak 30 N!san 2020 tar!h!ne; 
sonrasında !se 15 Haz!ran 2020 tar!h!ne kadar tazm!nat 
tak!b! b!ld!r!m!nde bulunulmayaca$ı açıklanmı%tır.

Yurt Dı$ında M!llî E"!t!m Bakanlı"ına Ba"lı Olarak Faal!yet 
Gösteren Okul/Kurumlar !le Ö"retmen/Okutmanlar

• Yurt dı%ında M!llî E$!t!m Bakanlı$ına ba$lı olarak fa-
al!yet gösteren okul/kurumlardak! e$!t!m ö$ret!m fa-
al!yetler! !le Türkçe ve Türk Kültürü dersler!, uzaktan 
e$!t!m yöntem!yle yürütülmekted!r.

• Yurt dı%ı uçu%larının kapatılmasından dolayı görev 
yer!ne dönemeyen okutman ve ö$retmenler!n !z!n sü-
reler!n!n b!t!m!nden !t!baren seyahat sınırlamasının 
kaldırıldı$ı tar!he kadar yurt dı%ı aylıklarının 1/3 ‘ünü 
alab!lmeler! sa$lanmı%tır.

• EBA Yurt Dı%ı kullanımına açılmı%tır. Ö$renc!n!n ge-
l!%!m sürec!n!n tak!p ed!lmes!n! kolayla%tıran EBA 
Portfolyo da yurt dı%ı kullanıcıların kullanımına su-
nulmu%tur. 

• Türkçey! ö$ret!c! ve Türk kültürünü tanıtıcı “SEY-
YAH” !s!ml! d!j!tal oyun gel!%t!r!lm!% ve EBA’ya yük-
lenm!%t!r. Aynı zamanda oyun App Store ve Google 
Play Store’dan !nd!r!l!p oynanab!lmekted!r. 

• Türkçe ve Türk Kültürü ders!n!n hem yurt dı%ında gö-
rünürlü$ünün artırılması hem de çok d!ll! ve çok kül-
türlü olmasının faydaları hususunda kısa f!lm, sosyal 
medya !çer!$! ve af!% hazırlanmasına yönel!k çalı%ma-
lar tamamlanmı%tır. Hazırlanan kamu spotu yayım-
lanmak üzere TRT Genel Müdürlü$üne !let!lm!%t!r. 
Ayrıca kısa belgesel f!lmler 4 d!lde (Almanca, Fele-
menkçe, Fransızca ve "ng!l!zce) altyazılı olarak TRT 
Genel Müdürlü$ü !le payla%ılmı%tır. 
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Ölçme ve De$erlend!rme

Sosyal hayatın yanı sıra e$!t!m hayatının da yen! normal çer-
çeves!nde devamını sa$lamak amacıyla öndel!kle ertelenen ve  
2020 yılında takv!mlend!r!len Merkezî Sınavlar, tüm dünyada 
etk!s!n! sürdüren Kov!d-19 salgınına kar%ı özel tedb!rlerle son-
rak! süreçte gerçekle%t!r!lm!%t!r. 

Kaynak Destekler!

• Yayımlanan örnek sorular EBA’da da çözülmekted!r. 

• Çocukların dı%arı çıkmasının sakıncalı oldu$u ve 
kaynaklara ula%malarının kısmen zorla%tı$ı böyle 
b!r dönemde, sınava g!recek ö$renc!lere destek ol-
mak, kaynak bulma ve kayna$a er!%me end!%es!n! 
g!dermek adına tüm sınıflar farklı konulu çalı%ma 
soruları fas!küller! hazırlanıp yayımlanmı%tır.

• 8. sınıflar !ç!n 3.796 adet Çalı%ma Sorusu yayımlan-
mı%tır. Bu sorular 4.552.008 defa görüntülenm!%t!r. 

• 5., 6., ve 7., sınıf ö$renc!ler!ne yönel!k Becer! Temel-
l! Sorular hazırlanmı%tır. 2.640 adet sorudan olu%an 
Becer! Temell! sorular 7.295.652 defa görüntülen-
m!%t!r.

• 2., 3., ve 4. sınıflar !ç!n 2.736 adet Çalı%ma Sorusu ya-
yımlanmı%tır ve bu sorular ve 701.097 defa görüntü-
lenm!%t!r. 

• 5., 6., 7., ve 8. sınıflara yönel!k 13.849 sorudan olu%an 
Çalı%ma Fas!küller! 6.350.045 defa görüntülenm!%-
t!r. Çalı%ma fas!küller! ö$renc!ler!n farklı soru türle-
r! üzer!nden deney!m kazanacakları %ek!lde tasar-
lanmı%tır ve çe%!tl! etk!nl!klerle desteklenm!%t!r. Her 
ders !ç!n ün!te bazında hazırlanan fas!küller yayım-
lanmaya devam etmekted!r. 
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• Kov!d-19 salgını tedb!rler! kapsamında planlanan 
uzaktan e$!t!m faal!yetler!n! desteklemek ve ö$ren-
c!ler!n 2019-2020 Ö$ret!m Yılı’nda yüz yüze e$!t!m-
le !%led!kler! konuları pek!%t!rmeler!ne !mkân sa$la-
mak amacıyla 1. dönem konularını kapsayan, toplam 
2.740 sorudan olu%an 9, 10, 11, 12. sınıf düzeyler!nde 
tekrar testler! hazırlanmı%tır. 

• "ht!yacı olan ö$renc!lere f!z!k! olarak da bu soruların 
ula%tırılması ve Meslek! E$!t!mde 1000 Okul Proje-
s!’ne katkı sa$lamak amacıyla 5. Sınıf Becer! Temel-
l! Testler K!tabı, 6. Sınıf Becer! Temell! Testler K!ta-
bı, 7. Sınıf Becer! Temell! Testler K!tabı, LGS Çalı%ma 
K!tabı (Sözel), LGS Çalı%ma K!tabı (Sayısal), 9. Sınıf 
Tekrar Testler! K!tabı, 10. Sınıf Tekrar Testler! K!tabı, 
11. Sınıf Tekrar Testler! K!tabı, 12. Sınıf Tekrar Test-
ler! K!tabı 2020 yılının Aralık ayında 2.758.562 adet 
basılmı% ve Ölçme De$erlend!rme Merkezler! koor-
d!nes!nde ülke genel!nde ö$renc!lerle bulu%turul-
mu%tur.

• "lkokul 4. sınıflara yönel!k Türkçe, matemat!k, fen 
b!l!mler!, d!n kültürü ve ahlak b!lg!s!, sosyal b!lg!ler, 
"ng!l!zce bran%larından !lk dört ün!teye a!t 1.978 adet 
sorudan olu%an toplam 22 fas!kül ö$renc!ler!n !st!-
fades!ne sunulmu%tur.

E-Sınavlar

• 2019-2020 E$!t!m Ö$ret!m Yılı II. Dönem Açık Ö$-
ret!m Kurumları Sınavları !lk kez çevr!m !ç! olarak, 
yurt dı%ında !kamet eden ve Açık Ö$ret!m Kurumla-
rına kayıtlı ö$renc!lere uygulanmı%tır.

• Açık Ö$ret!m Kurumları 2020-2021 E$!t!m Ö$ret!m 



TÜRK!YE’N!N KOV!D $19 !LE MÜCADELEDE KAPSAYICI ÇALI"MALARI  |  171  

Yılı 1. Dönem sınavları çevr!m !ç! olacak %ek!lde ön-
görülmü%tür.

• Mevcut e-sınav salonlarının sayısı artırılmı%tır. 125 
olan e-sınav salon sayısı 179 salona çıkarılmı% ve 
yen! yakla%ık 130 sınav salonunun olu%turulmasına 
!l!%k!n planlama çalı%maları tamamlanmı%tır.

"nsan Kaynakları ve Okullarda H!jyen Hazırlıkları

• "dar! !z!nl! sayılacak yönet!c! ve ö$retmenler!n ne 
%ek!lde ek ders ücret!nden yararlandırılacakları be-
l!rlenm!%t!r.

• M!llî E$!t!m Bakanlı$ı tarafından her yıl Mayıs ayın-
da gerçekle%t!r!len ö$retmenler!n !l !ç! !ste$e ba$-
lı yer de$!%t!rme !%lemler! salgın neden!yle alınan 
tedb!rler kapsamında 20-28 Temmuz 2020 tar!hler! 
arasında gerçekle%t!r!lm!%t!r.

• M!llî E$!t!m Bakanlı$ı tarafından her yıl Haz!ran 
ayında gerçekle%t!r!len ö$retmenler!n !ller arası !s-
te$e ve zorunlu çalı%ma yükümlülü$üne ba$lı yer 
de$!%t!rme !%lemler! salgın neden!yle alınan tedb!r-
ler kapsamında 6-11 A$ustos 2020 tar!hler! arasında 
gerçekle%t!r!lm!%t!r.

• “E$!t!m Kurumlarında H!jyen #artlarının Gel!%t!r!l-
mes!, Enfeks!yon Önleme ve Kontrol Kılavuzu” ha-
zırlanmı%tır. 

• Ö$renc!, vel!, yönet!c! ve ö$retmenlere yönel!k b!lg!-
lend!rme rehberler! hazırlanmı%tır. 
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• Okul yönet!c!ler! !le uygunlu$un denetlenmes! !ç!n 
4.000 denet!m görevl!s!ne e$!t!mler ver!lm!%t!r.

• 8 #ubat 2021 tar!h! !t!barı !le M!llî E$!t!m Bakanlı-
$ına ba$lı ba%vuruda bulunan ve Kılavuz %artlarına 
uygunluk sa$layan 49.567 okula (%98) “Okulum Te-
m!z Belges!” ver!lm!%t!r. Her yıl belge yen!leme de-
net!mler! b!r portal üzer!nden gerçekle%t!r!lecekt!r. 

• M!llî E$!t!m Bakanlı$ına ba$lı 483 ö$retmenev!n!n, 
sa$lık ve güvenl!k ko%ulları bakımından denet!mle-
r! yapılmı%tır. Yüz yüze e$!t!mde salgın r!sk!n! azalt-
mak, ö$renc!ler arasında mesafey! korumak adına 
!malatı yaptırılarak 405 b!n adet tekl! sıra "stanbul 
!l!ndek! okullara, 305 b!n adet ç!ftl! sıra Türk!ye ge-
nel!ndek! okullara da$ıtılmı%tır.

• M!llî E$!t!m Bakanlı$ına a!t 401 ö$retmenev! ve ak-
%am sanat okulu, 37 uygulama otel! (meslekî ve tek-
n!k e$!t!m l!ses!) ve 2 h!zmet !ç! e$!t!m enst!tüsü 
olmak üzere toplam 440 kuruma 498.116 sa$lık çalı-
%anına ver!len konaklama ve yemek h!zmetler! !le !l-
g!l! olarak 33.995.496,00 TL ödenek gönder!lm!%t!r.

• 81 !l M!llî E$!t!m Müdürlü$üne maske, dezenfektan 
ve h!jyen malzemeler! alımı !ç!n 168.805.393,81 TL 
ödenek gönder!lm!%t!r.

• Maske ve dezenfektan üreten döner sermaye !%let-
meler!ne 2.585.000.00 TL nak!t sermaye gönder!l-
m!%t!r.

• Okul serv!s araçlarında h!jyen %artlarının sa$lan-
ması !ç!n 81 "l Val!l!$!ne, gerekl! tal!matlar ver!lm!% 
olup konuya !l!%k!n !zleme çalı%maları !l ve !lçe m!llî 
e$!t!m müdürlükler! tarafından gerçekle%t!r!lm!%t!r. 
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• Salgın sürec!nden olumsuz etk!lenen yüklen!c!lere, 
4735 Sayılı Kamu Sözle%meler! Kanunu hükümler! 
do$rultusunda, %80’!nden daha dü%ük bedelle ta-
mamlanan !haleler !ç!n yüklen!c!ye yapmı% oldu$u 
gerçek g!derler ve yüklen!c! kârına kar%ılık olarak, 
sözle%me bedel!n!n %80’! !le sözle%me f!yatlarıy-
la yaptı$ı !%!n tutarı arasındak! bedel farkının %5’! 
ödenm!%t!r. 

Küresel Salgın Dönem! E$!t!m Harcamaları

• Kov!d-19 sürec!nde okul ve kurumlarımızda kulla-
nılmak üzere maske, el dezenfektanı, yüzey dezen-
fektanı ve s!perl!k g!b! !ht!yaçların kar%ılanması, 
maske ve dezenfektan üret!m! !ç!n hammadde alı-
mının gerçekle%t!r!lmes! !ç!n Bakanlık b!r!mler!m!z-
ce toplam 416 m!lyon 591 b!n 185 TL harcama yapıl-
mı%tır.

• Ders ücret! kar%ılı$ında görevlend!r!lenler!n ücret-
ler! !le usta ö$ret!c!lere yapılacak ödemeler kapsa-
mında 1 m!lyar 398 m!lyon 54 b!n 321 TL harcama 
yapılmı%tır. 

• Güvenl! Okulla%ma ve Uzaktan E$!t!m Projes!, Ver! 
Merkez!, Gez!c! EBA Destek Noktaları, EBA Kontrol 
Merkez! ve uzaktan e$!t!m sürec!nde gerçekle%t!r!-
len d!$er faal!yetler !ç!n toplam 606 m!lyon 385 b!n 
344 TL ödeme yapılmı%tır. 

• Kov!d-19 salgını !le mücadele amacıyla 405 b!n tekl!, 
300 b!n ç!ftl! sıra yapımı !ç!n 196 m!lyon TL harca-
ma yapılmı%tır.
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YÜKSEKÖ#RET$M

Yüksekö"ret!m Alanında Atılan #lk Adımlar 

• Dünyada pandem! sürec!n!n ba%laması !le b!rl!kte, 
Sa$lık Bakanlı$ından gelen “Koronav!rüs Koruma 
ve Kontrol Önlemler!” konulu yazı 2020 yılı #ubat 
ayının !lk haftasında tüm yüksekö$ret!m kurumla-
rına !let!lm!%t!r. 

• Türk!ye’de henüz b!r vaka tesp!t ed!lmeden önce 
Yüksekö$ret!m Kurulu tarafından yüksekö$ret!m 
kurumlarında koronav!rüs hastalı$ına !l!%k!n alın-
ması gereken tedb!rler “Seyahat ve Yurt Dı%ı Top-
lantılar”, “Uluslararası Katılımlı Toplantılar” ve “Ay-
rımcılı$a Kar%ı Alınacak Tedb!rler” olmak üzere üç 
ba%lıkta toplanmı% ve Türk!ye’dek! yabancı uyruk-
lu ö$renc!ler de d!kkate alınarak üç d!lde 6 Mart’ta 
(Türk!ye’de !lk Kov!d-19 vakasının tesp!t!n!n yak-
la%ık b!r hafta önces!) yüksekö$ret!m kurumlarına 
gönder!lm!%t!r.

• Türk!ye’dek! !lk Kov!d-19 vakasının tesp!t ed!ld!$! 
gün 11 Mart 2020’de hem toplam ö$renc! sayısı hem 
de uluslararası ö$renc! sayısı yüksek olan ün!vers!-
teler!n rektörler! ve sa$lık alanındak! seçk!n b!l!m 
!nsanlarının katılımıyla Yüksekö$ret!m Kurulu’nda 
(YÖK) “Kov!d-19” gündem!yle b!r toplantı gerçekle%-
t!r!lm!%t!r. 

• 12 Mart’ta devlet kararıyla, yüksekö$ret!m kurum-
larımızda 16 Mart tar!h!nden !t!baren b!r hafta yüz 
yüze e$!t!me ara ver!lm!% ve bu süre !ç!nde y!ne YÖK 
tarafından ün!vers!teler!n uzaktan ö$ret!m olanak-
ları ve kapas!teler! tesp!t ed!lm!%t!r. 
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Pandem! Sürec!nde Yüksekö"ret!mde D!j!tal Adımlar

Pandem% Dönem% Uzaktan Ö&ret%m Uygulamaları Yol 
Har%tası 

• 13 Mart 2020 tar!h!nde, uzaktan ö$ret!m alt yapıları 
ve !nsan kaynaklarının durumu konusunda ün!ver-
s!telerden ac!l olarak b!lg! !stenm!%, ün!vers!telerde 
“Salgın Danı%ma Kom!syonları” olu%turulmu%tur. 

• Dekanlar !le yapılan b!reb!r görü%melerde e$!t!m 
ö$ret!m süreçler!n!n kes!nt!ye u$ramaması !ç!n bu 
süreç hızlı b!r %ek!lde planlanmı%tır.

• 16 Mart tar!h!nden !t!baren b!r hafta e$!t!me ara ve-
r!lm!% ve bu süre !ç!nde ün!vers!teler!n uzaktan ö$-
ret!m olanakları ve kapas!teler! tesp!t ed!lm!%t!r.

• YÖK bünyes!nde farklı ün!vers!telerden alanında 
uzman akadem!syenler!n de bulundu$u “Yükse-
kö$ret!mde D!j!tal Dönü%üm Kom!syonu” olu%turul-
mu%tur. Bel!rlenen bu yol har!tasında mevzuat, alt 
yapı, !nsan kaynakları, !çer!k ve uygulama olmak 
üzere 5 temel alanda çalı%ma yapılmı%tır.

YÖK Dersler% Platformunun Açık Er%'%me Sunulması

• 23 Mart’ta Türk!ye’de yüksekö$ret!m kurumların-
da d!j!tal ortamda e$!t!me geç!lm!%t!r. Bütün yük-
sekö$ret!m kurumlarında yüz yüze e$!t!m mode-
l!nden d!j!tal ortamda e$!t!m model!ne geç!% ve çok 
hızlı b!r adaptasyon sa$lanmı%tır. 

• Ün!vers!teler!n d!j!tal ders malzemes! !ht!yacını g!-
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dermek amacıyla YÖK’ün bünyes!nde b!r YÖK Ders-
ler! Platformu olu%turulmu%, 25 Mart’tan !t!baren 
ün!vers!teler!n er!%!m!ne açılmı%tır. 

• "lk a%amada Anadolu Ün!vers!tes!, Atatürk Ün!vers!-
tes! ve "stanbul Ün!vers!tes!’n!n ders !çer!kler!n!n yer 
aldı$ı YÖK Dersler! Platformu’na https://yokdersler!.
yok.gov.tr/ "nternet adres! üzer!nden g!r!% yapılmak-
tadır. Ayrıca YÖK’ün kurumsal web s!tes! ve mob!l 
uygulaması g!b! farklı kanallardan da s!steme g!r!% 
!mkânı bulunmaktadır. 

• Mob!l operatörle yapılan çe%!tl! temaslar net!ces!nde 
YÖK Dersler! Platformu’ndan yararlanan ö$renc!lere 
‘6 GB’lık Uzaktan E$!t!me Destek Kotası’ adı altında 
ücrets!z b!r "nternet kullanım hakkı tanınmı%tır. 

Yüksekö&ret%mde D%j%tal Dönü'üm Projes%

• YÖK tarafından !k! yıl önce ba%latılmı% olan “Yüksekö$-
ret!mde D!j!tal Dönü%üm Projes!”n!n bu sürece öneml! 
katkıları olmu%tur. Bu proje kapsamında 16 ün!vers!-
tede 6 b!ne yakın ö$ret!m elemanına “D!j!tal Ça$da 
Yüksekö$ret!mde Ö$renme ve Ö$retme”, 50 b!n!n 
üzer!nde ö$renc!ye de “D!j!tal Okur-Yazarlık” ders! 
ver!lm!%t!r. 

Uzaktan E&%t%m Platformu Sa&lama Protokolü 

• Yüksekö$ret!mde D!j!tal Dönü%üm Projes!’n!n b!r d!-
$er a%amasında 15 ün!vers!te !le Sakarya Ün!vers!te-
s! arasında, YÖK’ün koord!nasyonunda ve TÜB"TAK-
ULAKB"M !le !% b!rl!$!nde gerçekle%t!r!len “Uzaktan 
E$!t!m Platformu Sa$lama Protokolü” !mzalanmı%tır. 
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2020-2021 e$!t!m-ö$ret!m yılı güz dönem!nde proje 
kapsamındak! 15 ün!vers!te uzaktan ö$ret!mle yapa-
cakları dersler!n! bu yerl! platform aracılı$ıyla ger-
çekle%t!rmeye ba%lamı%lardır. 

Uzaktan Ö&ret%m Pol%t%kaları Kom%syonu 

• YÖK bünyes!nde çe%!tl! ün!vers!teler!n farklı d!s!p-
l!nler!nden gelen uzaktan ö$ret!m alanında uzman 
akadem!syenler!n katılımıyla “Uzaktan Ö$ret!m Po-
l!t!kaları Kom!syonu” olu%turulmu%tur.

YÖK Sanal Laboratuvar Projes% 

• Proje !le laboratuvar uygulamalarının en yo$un ol-
du$u “genel k!mya ve genel f!z!k laboratuvarı” ders-
ler! sanal ortamda ver!leb!lecekt!r. "lk etapta 18 
ün!vers!ten!n çe%!tl! fakülteler!nde ö$ren!m gören 
yakla%ık 15 b!n ö$renc!n!n yararlanması planlan-
mı%tır. 
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Yüksekö"ret!mde E"!t!m Ö"ret!m Sürec!n!  
Kolayla$tırıcı Kararlar 

!ntörn Ö&renc%ler

• Tıp fakültes!ndek! !ntörn ö$renc!ler!n durumunun 
ve buralardak! uygulamaların de$erlend!r!lmes!ne 
!l!%k!n YÖK Yürütme Kurulu’nda kararlar alınmı% ve 
tüm ün!vers!telere b!ld!r!lm!%t!r. 

Uygulamaya Dayalı Programlar

• Uygulamaya dayalı programlarda bulunan teor!k 
dersler !ç!n d!j!tal !mkânlar ve uzaktan ö$ret!m yön-
temler!n!n kullanılmasına, uygulama dersler!n!n !se 
y!ne ün!vers!teler tarafından bel!rlenen takv!m!n 
uzatılması da dâh!l olmak üzere en uygun zamanda 
ver!lmes!ne, önl!sans ve l!sans düzey!ndek! bu uy-
gulama ve yakla%ıma l!sansüstü düzeyde de !mkân 
tanınmasına, denetleneb!l!r olmak kaydıyla uzak-
tan ö$ret!m ve d!j!tal !mkânlar kullanılarak bu sü-
reçlerde de b!r kes!nt! olmamasının sa$lanmasına 
ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhur!yet!’nde e$!t!m gören 
Türk!ye Cumhur!yet! vatanda%ı ö$renc!ler !ç!n de 
aynı !mkânların tanınmasına karar ver!lm!%t!r. 
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• Tıp fakülteler! son sınıf ö$renc!ler! ba$lamında, ül-
ken!n sa$lık alt yapısının gücü neden!yle tıp fakülte-
s! son sınıf ö$renc!ler!ne ac!l !ht!yaç bulunmadı$ın-
dan pek çok ülken!n aks!ne bunların erken mezun 
ed!lmes! yoluna g!d!lmem!%, rızalarının alınması 
kaydıyla e$!t!mler!ne kend! ün!vers!te hastaneler!n-
de devam etmeler! uygun görülmü%tür. Ayrıca d!le-
d!kler! takd!rde, bulundukları %eh!rlerdek! b!r ba%-
ka ün!vers!ten!n hastanes!nde veya Sa$lık Bakanlı$ı 
ta%ra te%k!latlarında, !lg!l! b!r!mler!n oluruna dayalı 
olarak, a!le hek!ml!$!, halk sa$lı$ı merkezler! g!b! b!-
r!mlerde yapacakları saha uygulamalarının, !ntörn-
lük uygulamalarının kalan kısmına sayılmasına ka-
rar ver!lm!%t!r.

Kayıt Dondurma Hakkı

• Ö$renc!ler!n talep etmeler! hal!nde 2019-2020 
e$!t!m-ö$ret!m yılı bahar dönem!nde kayıtlarını 
dondurab!lmeler!ne de !mkân sa$lanmı%tır. Don-
durulan süren!n azam! süreden sayılmaması ve l!-
sansüstü e$!t!mde !se kararların ün!vers!te yönet!m 
kurullarına bırakılması kararla%tırılmı%tır. 

• Tez tesl!m, savunma ve yeterl!k sınavlarının bel!r-
lenmes!nde denetleneb!l!r ortam ve %artlarda ger-
çekle%t!r!lmes! ve kayıt altına alınması %artıyla d!j!-
tal !mkânlar !le yapılab!lmes!ne ve ö$renc!ler!n bu 
konuda erteleme ve kayıt dondurma !mkânından da 
yararlanılab!lmeler!ne !l!%k!n kararlar alınmı%tır. 

Sev%ye Tesp%t Sınavları 

• Sev!ye Tesp!t Sınavı ve Muad!l Sınavların ("lm! Hü-
v!yet Tesp!t! ve Yapılandırılmı% Kl!n!k Sınav) YÖK 
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tarafından bel!rlenecek tar!hlerde yapılmak üzere 
ertelenmes!ne karar ver!lm!%!r. 

Ö&retmen Adayları %le Hem'%rel%k, D%' Hek%ml%&%, Eczacılık 
ve Sa&lık Programları %le !lg%l% Kararlar 

• Ö$retmen adayının uygulama çalı%malarındak! ek-
s!kl!kler!n! “ders, ödev ve dosya hazırlı$ı” !le telaf! 
edeb!lmes!ne yönel!k kararlar alınmı%tır. 

• Hem%!rel!k, D!% Hek!ml!$!, Eczacılık programların-
dak! ö$renc!ler!n stajlarını nasıl tamamlayacakları 
hususu ün!vers!teler!n de$erlend!rmeler!ne bırakıl-
mı%tır.

• Yüksekö$ret!m kurumlarının sa$lık alanındak! d!-
$er programlarındak! ö$renc!ler de yakla%ık 5-6 haf-
ta arasında hastanelerde uygulamalı e$!t!me devam 
etm!%lerd!r. 

• D!$er sa$lık programlarında mezun a%amasında 
olan ö$renc!ler!n de ya%anan güçlükler neden!yle, 
staj/uygulama e$!t!mler!n!; yaz dönem! de dah!l uy-
gun zamanda sa$lık b!r!mler!nde koruyucu önlem-
ler alınarak yapab!lecekler! g!b! d!j!tal !mkânlarla 
uzaktan ö$ret!m yoluyla, s!mülasyon e$!t!m!, proje, 
vaka anal!z! vb. faal!yetlerle de tamamlayab!lmele-
r! hususunun yüksekö$ret!m kurumlarının !lg!l! ku-
rulları tarafından de$erlend!r!lerek karara ba$lan-
ması uygun görülmü%tür.

Uygulamalı E&%t%m Gerekt%ren Meslek Yüksekokulu ve 
Mühend%sl%k Programları %le !lg%l% Kararlar 

• Pek çok !%letme de salgın sürec! neden! !le faal!yet-
ler!ne ara verm!% veya esnek ve kısm! zamanlı çalı%-
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maya ba%lamı%, dolayısıyla !%letmelerde uygulamalı 
e$!t!me devam etme !mkânı kalmamı%tır. Bu ba$-
lamda ö$renc!ler!n eks!k kalan uygulama e$!t!m! 
ve süres!n!n, uzaktan ö$ret!m yöntem!yle veya yaz 
ö$ret!m! %ekl!nde yüksekö$ret!m kurumları tarafın-
dan tamamlatılab!lmes!ne karar ver!lm!%t!r. 

Ö&ret%m Üyes% Yet%'t%rme Programı (ÖYP) ve Öncel%kl% 
Alanlar Projes% %le !lg%l% Kararlar

• ÖYP ve Öncel!kl! Alanlar Projes! kapsamındak! 
ara%tırma görevl!ler!n!n kayıt dondurmaları hak-
kında tüm yüksekö$ret!m kurumlarına b!lg!lend!r-
me yapılmı%tır. 

Uzaktan Ö&ret%m Süreçler%n%n De&erlend%r%lmes% Üzer%ne 
Ver% Anal%z% 

• 127 devlet ve 62 vakıf olmak üzere toplam 189 ün!-
vers!teden toplanan farklı alanlardak! ver! sonuçla-
rına göre, ün!vers!teler!n uzaktan ö$ret!me hızlı ge-
ç!% sa$ladı$ı, bahar dönem!ndek! dersler!n %90’ının 
uzaktan ö$ret!mle açıldı$ı, uzaktan ö$ret!m!n en 
yo$un uygulandı$ı alanın “Sosyal B!l!mler” oldu$u” 
tesp!t ed!lm!%t!r. 

• Tüm akadem!syenlere “D!j!tal E$!t!m Ortamlarına 
G!r!%” ders! çevr!m !ç! olarak ver!lmeye ba%lanmı%-
tır.

Yüksekö&ret%m Kurumları Sınavı (YKS) %le !lg%l% Çalı'malar 

• YKS’nın, ÖSYM tarafından gerekl! koruyucu önlem-
ler alınarak 27 – 28 Haz!ran 2020 tar!hler!nde yapıl-
ması kararla%tırılmı%tır.
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• Ver!len süre yalnızca bu yıl !ç!n 30 dak!ka daha !lave 
!le 165 dak!kaya çıkarılmı%tır. 

• L!sans programlarını terc!h edeb!lmek !ç!n !lg!-
l! puan türünde uygulanan 180 baraj puanının !se 
170’e çek!lmes! kararla%tırılmı%tır. 

YÖK 100/2000 Doktora Projes% %le B%l%msel Çalı'malara 
Sunulan Katkılar 

• Kov!d-19 salgınına kar%ı Türk!ye’dek! ün!vers!teler-
de ve sa$lık b!r!mler!nde pek çok b!l!msel çalı%ma 
ba%latılmı%tır. 

• YÖK 100/2000 Doktora Projes! kapsamında dokto-
ra yapan 800 bey!n gücü, Türk!ye’de koronav!rüs 
salgınına kar%ı yürütülecek Ar-Ge, a%ı, !laç çalı%-
malarında, Sa$lık Bakanlı$ı ve Türk!ye Sa$lık Ens-
t!tüler! Ba%kanlı$ı (TÜSEB) koord!nasyonunda ku-
rulacak Kov!d-19 Tanı Merkezler! Projes!’ne katkı 
vermekted!r. 

• 2020-2021 e$!t!m ö$ret!m yılı !ç!n çıkılan ça$rıda 
!se küresel olarak ya%anan Kov!d-19 salgını d!kka-
te alınarak Pandem! Dönem! Özel Ça$rısı’na çıkıl-
mı%tır. Yüksekö$ret!m Kurulu tarafından bel!rlenen 
öncel!kl! alanlarda Türk!ye’n!n ve dünyanın da !ç!n-
de bulundu$u pandem! dönem!ne özel olmak üzere 
doktoralı !nsan kayna$ına olan !ht!yacı kar%ılamak 
ve gelecek nes!llere !nsan kayna$ı yet!%t!rmek üze-
re yurt !ç!ndek! devlet ün!vers!teler!nde 22 temat!k 
alanda YÖK Doktora Bursu ver!lmekted!r. 



TÜRK!YE’N!N KOV!D $19 !LE MÜCADELEDE KAPSAYICI ÇALI"MALARI  |  183  

Engell% Ö&renc%ler !ç%n Alınan Tedb%rler ve E&%t%me 
Er%'%mler%ne Sa&lanan Kolaylıklar 

• "%!tme engell!, görme engell!, z!h!nsel engell! ve 
ot!zm spektrum bozuklu$u bulunan ö$renc!ler!n 
uzaktan e$!t!mde ya%adıkları sıkıntılarla !lg!l! bazı 
tedb!rler alınmı% ve düzenlemeler !le !lg!l! kararlar 
ün!vers!telere b!ld!r!lm!%t!r.

• Küresel Salgında Yen! Normalle%me Sürec! Reh-
ber! !le Küresel Salgın Ba$lamında Yüksekö$ret!m 
Kurumlarında Sa$lıklı ve Tem!z Ortamların Gel!%-
t!r!lmes! Kılavuzu’nda uzaktan ö$ret!m! süre$en 
hastalı$ı bulunan ve engell! ö$renc!lere mümkün 
oldu$unca er!%!leb!l!r kılmak !ç!n gerekl! tedb!rler!n 
!mkânlar çerçeves!nde alınmasına yönel!k düzenle-
melere yer ver!lm!%t!r.

Kov%d-19 B%lg%lend%rme Web S%tes% 

• YÖK tarafından yapılan çalı%maların, alınan karar-
ların duyurulması amacı !le “Kov!d-19 B!lg!lend!r-
me” web s!tes! er!%!me açılmı%tır. 

Ün%vers%ten% Ke'fet YÖK Sanal Fuarı 

• Terc!h yapacak adaylara, ün!vers!teler!n ve prog-
ramlarının d!j!tal ortamda tanıtılmasına yönel!k 
olarak Yüksekö$ret!m Kurulu tarafından !lk kez 
“Ün!vers!ten! Ke%fet YÖK Sanal Fuarı 2020” düzen-
lenm!%t!r. 

Örgün Ö&ret%mde Uzaktan Ö&ret%mle Ver%leb%lecek Ders 
Oranının “Yüzde Kırka” Çıkarılması

• Ön l!sans, l!sans ve yüksek l!sans düzeydek! örgün 
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programlarda uzaktan ö$ret!m yoluyla ver!leb!lecek 
ders oranı yüzde kırka yükselt!lm!%t!r. Böylel!kle 
dünyanın pek çok ülkes!nde uygulanan karma ö$re-
t!m model!ne d!led!kler! takd!rde Türk ün!vers!tele-
r! de geçeb!leceklerd!r. 

Tez A'amasındak% Ö&renc%lere Ek Süre Hakkı 

• Yüksekö$ret!m kurumları tarafından afet ve salgın-
larda tez a%amasındak! l!sansüstü e$!t!m ö$renc!le-
r!ne talepler! hal!nde b!r dönem, afet veya salgının 
a%amasına göre tekrar ba%vurmaları durumunda b!r 
dönem daha olmak üzere en fazla !k! dönem ek süre 
ver!lmes! kararla%tırılmı%tır.

Yüksekö&ret%m Kurumlarına Bölgesel ve Yerel Gereklere 
Göre Karar Verme !mkânı

• YÖK salgının bölgesel ve yerel seyr!ne göre farklı 
programlar !ç!n yapılacak olan uygulamalara yöne-
l!k hususlarda yetk!y! ün!vers!teler!n !lg!l! kurulları-
na bırakmaktadır. 

Heyet Raporu Kolaylı&ı 

• YÖK, salgın sürec! neden!yle 2020-2021 e$!t!m ö$re-
t!m yılı !ç!n yüksekö$ret!m kurumlarının sa$lık ra-
poru !stenen programlarına yerle%en adayların, her-
hang! b!r hastalı$ı olmadı$ına da!r düzenlenm!% tek 
hek!m raporu !le yerle%t!$! programa kayıt yaptıra-
b!lmes!ne karar verm!%t!r. 

Kayıt Süres% %le !lg%l% Düzenleme

• Ün!vers!teye yerle%en ancak Kov!d-19 hastası olma-
sı ve karant!nada bulunması neden!yle kayıt yaptı-
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ramayacakların kayıt haklarının 15 gün müddet!nce 
saklı tutulması kararla%tırılmı%tır. 

Yabancı D%l Sınavı Belges%n%n !brazı %le !lg%l% Düzenleme

• Koronav!rüs salgını dolayısıyla “yüksek l!sans, dok-
tora veya sanatta yeterl!k” g!b! l!sansüstü program-
lara ba%vuracak adaylar !le “doktora veya sanatta 
yeterl!$e ba%vuracak” ara%tırma görevl!ler!ne, Ya-
bancı D!l Sınavı puanlarına !l!%k!n belgeler!n!, sınav 
sonuçları açıklandıktan sonra yüksekö$ret!m ku-
rumlarına !braz etme hakkı get!r!lm!%t!r.

E-Kayıt S%stem% %le Salgına Kar'ı Tedb%r

• YÖK ver!ler!ne göre, 627 b!n 532 ün!vers!te ö$ren-
c!s!n!n kaydını elektron!k kayıt (e-kayıt) üzer!nden 
d!j!tal ortamda yaptırmasıyla yakla%ık 400 m!lyon 
l!ra tasarruf sa$lanırken, !%lemlerdek! yo$unluk 
azaltılarak koronav!rüs salgınına kar%ı tedb!r alın-
mı%tır. 

Türk%ye’de Okuyan Uluslararası Ö&renc%ler%n E&%t%m 
Ö&ret%m Sürec%n% Kolayla'tırmak %ç%n Alınan Kararlar 

Kov!d-19 neden!yle uluslararası ö$renc!ler!n Türk!ye’dek! yük-
sekö$ret!m kurumlarına kayıt ve e$!t!m sürec! !le !lg!l! b!r d!z! 
rahatlatıcı kararlar alınmı%tır. Bu çerçevede;

• 2020-2021 akadem!k yılı Güz dönem!ne mahsus 
olmak üzere uluslararası ö$renc!lere, l!se mezun!-
yetler!n! tamamlamak ko%ulu !le ön kayıt yaptırma 
!mkânı sa$lanmı%tır. Ba%vuru ve kayıt sürec! uzatıl-
mı%tır. 
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• E$!t!m ve ö$ret!m ba%ladıktan sona kayıt yaptıran 
ö$renc!lere hızlandırılmı% telaf! e$!t!m! ver!lmes!ne, 
bu dönemde kayıt yaptıran ö$renc!ler!n talep etme-
ler! hal!nde güz dönem!nde kayıt dondurarak e$!-
t!mler!ne bahar dönem!nde ba%layab!lmeler!ne !m-
kân sa$lanmı%tır. 

• E$!t!m ve ö$ret!m dönem! ba%ladı$ında kayıt yap-
tırmı% olan ö$renc!lerden Kov!d-19 neden!yle alı-
nan tedb!rler kapsamında, Türk!ye’ye bu dönem-
de gelemeyenler !ç!n, bu tedb!rler kalkıncaya kadar 
2020-2021 e$!t!m ve ö$ret!m yılı güz dönem!nde 
dersler!n!n d!j!tal !mkânlarla uzaktan ö$ret!mle ve-
r!leb!lmes!ne !mkân sa$lanmı%tır.

• "kamet süreler! sona erecek olan yabancı uyruklu 
ö$renc!ler!n !kamet süreler!n!n 6 ay kend!l!$!nden 
uzatılab!lmes! ve v!ze muaf!yetler!n!n 90 güne çı-
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karılması ve ö$renc! v!zes! kapsamında gelen ba%-
vuruların yurt dı%ı tems!lc!l!kler!nde hızlıca sonuç-
landırmasına yönel!k "ç!%ler! Bakanlı$ı ve Dı%!%ler! 
Bakanlı$ı nezd!nde g!r!%!m ba%latılmı%tır. 

Study %n Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020

• YÖK tarafından salgın sürec!nde Türk ün!vers!tele-
r!n!n yurt dı%ında d!j!tal ortamlarda tanıtılması !ç!n 
Temmuz ayında “Study !n Turkey YÖK Sanal Fuarı 
2020” gerçekle%t!r!lm!%t!r. 

• Küresel salgın sürec!nde ün!vers!teler!n yurt dı%ın-
dan ö$renc! kaydetmeler! te%v!k ed!lm!%, yüksekö$-
ret!m!n bölges! !ç!n çek!m merkez! olması durumu-
nun devam etmes! sa$lanmı%tır. Salgına ra$men 
tak!p ed!len pol!t!kaların net!ces!nde uluslararası 
ö$renc! sayısı 200 b!nlere ula%mı%tır.
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Yurt Dı'ında E&%t%m Gören Türk Ö&renc%ler !ç%n Alınan 
Kararlar 

• Yurt dı%ı yatay geç!% kontenjanları artırılmı%, kısıt-
lar kaldırılmı%tır. Yüksekö$ret!me g!r!%te ba%arı sı-
ralaması %artı bulunan “Tıp, D!% Hek!ml!$!, Eczacı-
lık, Hukuk, Ö$retmenl!k, Mühend!sl!k ve M!marlık” 
programları dı%ındak! yüksekö$ret!m programları-
nın yurt dı%ı yatay geç!% kontenjanlarındak! %50 kı-
sıt kaldırılarak, bu programlara yurt !ç! yatay geç!% 
kontenjanı kadar yurt dı%ı kontenjan ayrılab!lmes!-
ne !mkân tanınmı%tır. 

• “Tıp, D!% Hek!ml!$!, Eczacılık, Hukuk, Ö$retmenl!k, 
Mühend!sl!k ve M!marlık” programları !ç!n zorunlu 
olan yurt dı%ı yatay geç!% kontenjan kısıtlamasının, 
YÖK tarafından bel!rlenm!% olan sıralama kurulu%-
ları tarafından yapılan dünya ün!vers!te sıralamala-
rının herhang! b!r!nde !lk 1000’de yer alan ün!ver-
s!teler!n programlarındak! ö$renc!ler !ç!n geçerl! 
olmak suret!yle kaldırılması kararla%tırılmı%tır. 

• ÖSYS/YKS puanına veya muad!l belgelere sah!p ol-
mak ko%ulunu sa$lamaları hal!nde d!leyen ö$ren-
c!ler!n, Türk!ye’dek! açık ö$ret!m programlarından 
herhang! b!r!ne yatay geç!% ba%vurusu yapab!lmele-
r! sa$lanmı%tır. 

• Küresel salgın dolayısıyla ve 2020-2021 e$!t!m ö$re-
t!m yılı güz dönem! !le sınırlı olmak üzere ö$renc!-
ler, bütün sınıflara yatay geç!% ba%vurusu yapılab!l-
meler!ne !mkân tanınmı%tır. 

• YÖK tarafından ün!vers!teler!n yurt dı%ındak! yük-
sekö$ret!m kurumlarıyla açmı% oldukları “ortak 
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programlar”da okuyan ö$renc!ler !ç!n e$!t!m ö$re-
t!m sürec!n! kolayla%tırıcı b!r d!z! karar alınmı%tır. 

• Yurt dı%ındak! ün!vers!telerde ö$ren!m görüp me-
zun olan ö$renc!ler!n d!plomalarının denkl!k !%lem-
ler! devam etm!%t!r. 
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3.5. Adalet H!zmetler!n!n Sürekl!l!#!

Koronav!rüsün yargı çalı%anlarına ve vatanda%lara bula% r!sk!-
n! azaltmak ve bu süreçte vatanda%ların ma$dur olmasını ön-
lemek amacıyla adalet h!zmetler!nde gec!kmeks!z!n köklü ve 
kararlı tedb!rler alınmı%tır. Süreç boyunca, b!r yandan korona-
v!rüsün yayılmasının önlenmes!, d!$er yandan vatanda%ların 
adalet h!zmetler!ne er!%!m!n!n engellenmemes! sa$lanmı%tır.

Salgının Türk!ye’de görüldü$ü !lk andan !t!baren çalı%malar 
Sa$lık Bakanlı$ı ve B!l!m Kurulu !le b!rl!kte yürütülmü%tür. Ay-
nı %ek!lde yerel düzeyde de çalı%maların !lg!l! kurumlarla !% b!r-
l!$! !le yürütülmes! sa$lanmı%tır. Val!l!kler bünyes!nde kurulan 
!l pandem! kurullarına Cumhur!yet Ba%savcıları !lk andan !t!-
baren katılmı% ve önlemler sürekl! gözden geç!r!lm!%t!r. Bütün 
yargı kurumlarıyla sürekl! görü% alı%ver!%!nde bulunulmu% ve 
alınacak tedb!rler konusunda bütün kurumlar zamanında b!l-
g!lend!r!lm!%t!r. Ayrıca benzer önlemler! alan ülkeler gerek Av-
rupa Konsey! gerekse OECD g!b! uluslararası kurulu%ların faa-
l!yetler! çerçeves!nde !zlenm!% ve Türk!ye’dek! çalı%malar da bu 
kurumlarla payla%ılmı%tır. Bu kapsamda; 

• "lk olarak, Adalet Bakanlı$ı bünyes!nde etk!n b!r kr!z 
merkez! olu%turulmu%tur. Bu kr!z merkez! adl!yelerde, 
ceza !nfaz kurumlarında, Adl! Tıp Kurumu’nda ve no-
terl!klerde alınan önlemler! ba%tan !t!baren koord!ne 
etm!% ve süreç boyunca gel!%meler! tak!p etm!%t!r.
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• 13 Mart 2020 tar!h!nde “Adalet Bakanlı$ı Tehl!kel! Sal-
gın Hastalıklarla Mücadele Eylem Planı”nın hazırlıkları 
tamamlanmı% ve uygulamaya ba%lamı%tır. Aynı dönem-
de Türk!ye Adalet Akadem!s!, ceza !nfaz kurumları ve 
!% yurtları b!r!mler! !ç!n de ayrı ayrı eylem planları ha-
zırlanmı%tır.

• Yen! normale geç!% sürec!nde de ayrıca Sa$lık Bakanlı$ı 
ve B!l!m Kurulu’nun kararları do$rultusunda gerek ad-
l!yeler gerekse ceza !nfaz kurumları !ç!n Yen! Çalı%ma 
Esasları Kılavuzu olu%turulmu% ve 29 Mayıs 2020 tar!-
h!nde te%k!lata gönder!lm!%t!r.

• Bu dönemde bazı mevzuat düzenlemeler! de yapılmı%-
tır. 26 Mart 2020’de yürürlü$e g!ren 7226 sayılı Kanun 
!le duru%maların ertelenmes! !ç!n Hâk!mler ve Savcılar 
Kurulu’na yetk! ver!lm!%t!r. Aynı kanunla vatanda%ların 
ma$dur olmaması !ç!n yargıda bütün süreler durdurul-
mu% ve vatanda%ların hak kaybı ya%amadan bu zorlu 
dönem! geç!rmes! sa$lanmı%tır. Aynı çerçevede !cra ve 
!flas da!reler!ne !l!%!n !lk önlemler de alınmaya ba%lan-
mı%tır. Adl!yelerde kamu düzen!n! zaf!yete u$ratmaya-
cak %ek!lde sadece ac!l !%ler!n yapılması sa$lanmı%tır. 
Bu kapsamda, tutuklu ve ac!l !%ler, yürütmen!n durdu-
rulması, zamana%ımına az b!r süre kalmı% !%ler ve d!$er 
acele !%ler har!c!nde bütün duru%malar ve ke%!fler erte-
lenm!%t!r.

• Yargı alanındak! süreler 13 Mart 2020 tar!h!nden 30 N!-
san 2020 tar!h!ne kadar durdurulmu%, salgının devam 
etmes! hal!nde Cumhurba%kanının durma süres!n! altı 
ayı geçmemek üzere b!r kez uzatab!lece$! hüküm altına 
alınmı%tır. Hak!mler ve Savcılar Kurulu da 7226 sayılı 
Kanunun verd!$! yetk!yle 30 Mart 2020 tar!h!nde aldı-
$ı kararla tutukluluk ve yürütmen!n durdurulması g!b! 
ac!l !%ler har!ç olmak üzere adl! ve !dar! yargı !lk dere-
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ce mahkemeler! !le !st!naf mahkemeler!ndek! duru%ma, 
müzakere ve ke%!fler! aynı tar!he kadar ertelem!%t!r. 

• 30 N!san 2020 tar!hl! ve 31114 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Cumhurba%kanı kararıyla, durma süres! 15 
Haz!ran 2020 tar!h!ne kadar uzatılmı%, HSK da ac!l !%-
ler har!ç !lk derece ve !st!naf mahkemeler!nde duru%ma 
müzakere ve ke%!fler!n ertelenmes! süres!n! 15 Haz!ran 
2010 tar!h!ne kadar uzatmı%tır.

• "cra ve !flas tak!pler! !se 22 Mart 2020 tar!h!nden !t!ba-
ren durdurulmu%tur. Bu tedb!r de yapılan mevzuat dü-
zenlemes!ne ba$lı olarak 15 Haz!ran 2020 tar!h!ne ka-
dar devam ett!r!lm!%t!r.

• "lk derece ve !st!naf mahkemeler!nde esnek çalı%ma ve 
nöbet usulü çalı%ma s!stem!ne geç!lm!%t!r.

• Yen! normale geç!% sürec!nde, Sa$lık Bakanlı$ı ve B!-
l!m Kurulu’nun uygun görü%ü !le hazırlanan kılavuzda 
yer alan tedb!rler çerçeves!nde tehl!ke arz edeb!lecek 
yo$unluklar engellenm!%t!r. Ön büroların adl!ye dı%ına 
alınması, adl!yeler!n tüm kapılarının akt!f hale get!r!l-
mes!, yo$un günlerde mesa! saatler!n!n de$!%t!r!lmes! 
buna yönel!k önlemler!n bazılarıdır. Özell!kle yen! adl! 
yılın ba%langıcı !t!bar!yle önlemler gözden geç!r!lm!% ve 
tedb!rler artırılmı%tır.

• Salgın dönem!nde adl! tıp h!zmetler! !ç!n de kapsamlı 
önlemler alınmı%tır. Bu dönemde adl! tıp h!zmetler!n!n 
sunumunda herhang! b!r aksamaya mahal ver!lmed!$! 
g!b!, salgının ba%langıcından !t!baren Kov!d-19’a özgü 
rehberler olu%turularak !lg!l! bütün payda%larla payla-
%ılmı% böylel!kle r!skl! vakaların yönet!m!nde ülke gene-
l!nde b!r standard!zasyon sa$lanmı%tır. Ayrıca Kov!d-19 
tesp!t ed!lm!% vakaların otops!ler! !ç!n Adana, Ankara, 
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Antalya, Gaz!antep, Erzurum, "stanbul, "zm!r, Trabzon 
ve Van’da uluslararası standartlarda negat!f basınçlı 
otops! salonları !ved!l!kle h!zmete sunulmu%tur.

• Ceza "nfaz Kurumları !ç!n gerekl! önlemler alın-
mı% ve kurumlar tamamen !zole ed!lm!%t!r;

• "lk andan !t!baren kurumların dı% dünya !le !l!%-
k!s! m!n!mum düzeye !nd!r!lm!%t!r. Hükümlü 
ve tutuklulara ücrets!z tem!zl!k malzemes! ve 
maske ver!lmes! uygulaması ba%latılmı%tır.

• Z!yaretç! görü%ler!n!n ertelenmes!, sa$lık ve gü-
venl!k dı%ındak! tutuklu ve hükümlü nak!ller!-
n!n ertelenmes!, hükümlü ve tutukluların özel 
!z!nler!n!n !ptal ed!lmes! g!b! çalı%malar ger-
çekle%t!r!lm!%t!r. Ayrıca hükümlü ve tutuklula-
rın ma$dur olmaması amacıyla yakınlarıyla te-
lefonla görü%eb!lme süreler! de artırılmı%tır.

• Denet!ml! serbestl!k kapsamındak! bazı faal!-
yetler askıya alınmı%tır.

• 14 N!san 2020 tar!h!nde yürürlü$e g!ren 7242 
sayılı Kanun !le; bazı hükümlülere yönel!k ola-
rak Kov!d-19 !zn! get!r!lm!%t!r. Bu kapsamda 
açık ceza !nfaz kurumlarında bulunan veya 
açık ceza !nfaz kurumlarına ayrılmaya hak ka-
zanan hükümlüler !le denet!ml! serbestl!k ted-
b!r! uygulanmak suret!yle cezalarının !nfazına 
karar ver!len hükümlüler !zne ayrılmı%tır.

• "lk kez ceza !nfaz kurumlarına get!r!len hü-
kümlü ve tutuklular !ç!n mutlak suretle hasta-
nelerden rapor alınması sa$lanmı%tır. Ceza !n-
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faz kurumlarına !lk defa g!r!% yapan veya nak!l, 
sevk g!b! nedenlerle gelen hükümlü ve tutuklu-
ların !lk g!r!%te PCR testler! yapılmı%tır. Test so-
nuçları negat!f çıksa dah! 14 gün boyunca d!$er 
hükümlü ve tutuklularla temasını engelleyecek 
%ek!lde !zole b!r ortamda barındırılmı% ve !k!nc! 
PCR test!n!n negat!f çıkması hal!nde ko$u%lara 
da$ıtımları yapılmı%tır.

• Sa$lık Bakanlı$ı !le !% b!rl!$! hal!nde kurum dı%ı 
hastanelere sevkler!n!n koronav!rüs r!sk!n! art-
tıraca$ı dü%ünces!yle a!le hek!m! veya uzman 
doktor muayenes!n!n !nfaz kurumlarında ya-
pılması tem!n ed!lm!%t!r.

• Süreç !çer!s!nde personel!n çalı%ma usulü de 
de$!%t!r!lm!%t!r. Göreve ba%lamadan 48 saat 
önce PCR test! yapılarak sonucuna göre göreve 
ba%lamaları sa$lanmı%tır. Ceza !nfaz personel!-
n!n vard!yalarından sonra bel!rlenm!% özel yer-
lerde barınması sa$lanmı%tır.

• Test! poz!t!f çıkan 60 ya% üstü ya da 60 ya% üstü 
olmasa b!le kron!k rahatsızlı$ı bulunan tutuk-
lu ve hükümlüler!n tedav!ler!n!n hastane orta-
mında yapılması sa$lanmı%tır.

• Ayrıca Sa$lık Bakanlı$ı ve B!l!m Kurulu’nun 
Kararları çerçeves!nde kurumlara g!r!%te, Ha-
yat Eve Sı$ar uygulamasından alınan HES kodu 
%artı get!r!lm!%t!r. Vatanda%ların zorluk ya%a-
maması !ç!n !ht!yaç duyanlara HES kodu ala-
b!lmeler!nde yardımcı olacak personel görev-
lend!r!lm!%t!r.
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• 65 ya% üstü hükümlü tutuklular !le kron!k has-
talı$ı bulunan hükümlü ve tutuklulara rızala-
rı alınarak Kov!d-19 koruyucu tedb!rler kap-
samında zatürre (pnömokok) a%ısı yapılması 
sa$lanmı%tır. Y!ne Sa$lık Bakanlı$ı Kov!d-19 a%ı 
algor!tması uyarınca 65 ya% üstü hükümlü ve 
tutuklulara rızaları alınarak Kov!d a%ısı uygu-
lanmaya ba%lanmı%tır. 

• Süreç boyunca hükümlü ve tutukluların SEG-
B"S (Sesl! ve Görüntülü B!l!%!m S!stem!) üzer!n-
den duru%malara katılımına a$ırlık ver!lm!%t!r. 
Bu sayede ceza !nfaz kurumlarının tamamen 
!zole ed!lmes! sa$lanırken d!$er yandan adl!ye-
lerde s!rkülasyon da azalmı%tır.

• Ceza !nfaz kurumlarında daha önce ba%layan 
d!j!tal dönü%üm çalı%maları salgın sürec!nde 
hız kazanmı%tır. Hükümlüler!n yakınları !le gö-
rüntülü görü%mes!, elektron!k d!lekçe arzı g!b! 
yen! uygulama model! çalı%maları da salgın sü-
rec!nde hızlandırılmı%tır.

• Salgın dönem! !çer!s!nde adalet h!zmetler!n!n kes!nt!-
s!z sürdürülmes! amacıyla çalı%maları daha önce ba%la-
tılan e-duru%ma faal!yetler! de hızlandırılmı%tır. E-du-
ru%ma hukuk mahkemeler!ndek! duru%malara sesl! ve 
görüntülü katılımı sa$lamak !ç!n gel!%t!r!len s!stemd!r. 
E-duru%ma uygulaması, öncel!kle avukatlar tarafından 
kullanılacak ve uygulama süreç !çer!s!nde taraf, tanık 
ve b!l!rk!%!ler! de kapsayacaktır. Uygulama tamamen 
Bakanlık mühend!sler! tarafından gel!%t!r!len özgün ve 
örnek b!r s!stem üzer!nden yürüyecekt!r. E-duru%ma; 
hâk!m, savcı ve avukat !le personel !ç!n zaman ve emek 
tasarrufu sa$layacaktır. Bu sayede vatanda%lar adalet 
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h!zmetler!n! daha zahmets!z alacaktır. E-duru%ma s!s-
tem!ne b!lg!sayar, tablet, cep telefonu g!b! bütün c!haz-
lardan ba$lanılab!lecekt!r. S!stem üzer!nden avukatlar, 
farklı ya da bulundukları %eh!rlerden duru%malara v!-
deo konferans yöntem!yle katılab!lecekt!r.

• Bakanlık tarafından daha önce planlanan tüm sınavlar 
!ptal ed!lm!% ve bu suretle b!r yandan salgının yaygın-
la%masının d!$er yandan sınavlara g!recekler!n!n ma$-
dur olmasının önüne geç!lm!%t!r.

• Hafta sonu nöbetç! noterl!k uygulaması durdurulmu%-
tur. Noterl!kler de dönü%ümlü çalı%ma usulüne geç!l-
m!%t!r. Ayrıca salgın sürec!nde noterl!k h!zmetler!nde 
de d!j!tal dönü%üm çalı%maları hız kesmeden devam et-
m!%t!r. Bu çerçevede, ‘‘e-Noter’’ uygulaması !le sa$lanan 
kolaylıklar %unlardır:

•  "lg!l! tarafından e-ba%vuru uygulamasına kullanıcı 
g!r!%! yapılmadan, sadece asgar! b!lg!ler !le !sten!-
len noterl!kten randevu alınab!lmes!, 

• "lg!l!n!n Türk!ye Noterler B!rl!$! B!l!%!m S!stem!ne 
üye olarak noterl!k !%lemler!n! hazırlanmasını sa$-
layarak sadece !mza !ç!n noterl!$e g!tmes!,

•  "lg!n!n noterl!$e h!ç g!tmeks!z!n e-!mza sah!b! ol-
ması kaydıyla !htarname, !hbarname ve çev!r! g!b! 
b!r kısım noterl!k !%lemler!n! bulundu$u yerden ya-
pab!lmes!,

• Ba%vuranın beyan ett!$! GSM numarasına, ba%vuru 
sonrası ve noterl!k tarafından onay/ret a%amasında 
randevu durum/saat b!lg!s!n! !çeren b!lg!lend!rme 
SMS’ ler!n!n gönder!lmes!,
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• "lg!l! k!%!n!n e-ba%vuru uygulaması üzer!nden seç-
t!$! noterl!k !ç!n randevu tar!h/saat talep edeb!lme-
s! ve bu tar!h saat b!lg!s!n!n Noterl!k B!lg! S!stem! 
(NBS) uygulaması üzer!nden !lg!l! noterl!k çalı%an-
ları tarafından görüleb!lmes!,

• Bel!rl! !%lemler !ç!n ba%vuru yapan k!%!n!n !%lem 
detaylarını/b!lg!ler!n! g!reb!lmes!,

• E-ba%vuru uygulamasında “!%lem yapılacak noter-
l!k” alanının altına TNB portalındak! “Noter Bul” 
ve “En Yakın Noter Bul” ba$lantılarının eklenmes!.

• Salgın dönem%nde b%l%'%m h%zmetler%ne de a&ırlık ve-
r%lm%' ve bu kapsamda b%rçok tedb%r alınmı'tır:

• Avukat Portal, Kurum Portal ve Vatanda% Portal’da 
gel!%t!rmeler gerçekle%t!r!lm!% ve !lg!l!ler!n adl!ye-
lere g!tmeden !%lemler!n! gerçekle%t!reb!lmeler! 
sa$lanmı%tır.

•  "cra da!reler! ekranlarında gel!%t!rmeler yapılarak 
avukatların adl!yelere g!tmeler!n! gerekt!recek se-
bepler azaltılmı% ve böylel!kle Ka$ıtsız "cra Da!res! 
Uygulaması’nın önü açılmı%tır.

• Arabuluculuk, Uzla%tırma ve B!l!rk!%! Mob!l uygu-
lamaları gel!%t!r!lm!% olup arabulucu, uzla%tırmacı 
ve b!l!rk!%!ler!n !%lemler!n! mob!l uygulama üzer!n-
den zaman ve mekândan ba$ımsız olarak yapılma-
sı sa$lanmı%tır.

• Personel alımlarına da!r ba%vuruların e-devlet üze-
r!nden, tamamen elektron!k ortamda alınması sa$-
lanmı%tır.
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• Avukatların vek!l! oldukları, vatanda%ların da ta-
rafı oldukları dava dosyalarını daha rahat tak!p 
edeb!lmeler! !ç!n CELSE Uygulaması ve e-Adalet 
Vatanda% Mob!l Uygulaması daha da gel!%t!r!lerek 
adl!yelere g!d!lmes!n! azaltacak ek özell!kler get!-
r!lm!%t!r.
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3.6. Kontrollü Sosyal Hayat ve Denet!m

Pandem! dönem!nde Türk!ye, d!$er tüm alanlarda oldu$u g!-
b!, bula% r!sk!n! azaltmak !ç!n kontrollü hayat ve denet!m açı-
sından da gerekl! adımlar hızla atmı%tır. Kov!d-19 kapsamında 
"ç!%ler! Bakanlı$ı tarafından, Sa$lık Bakanlı$ı ve Koronav!rüs 
B!l!m Kurulu’nun öner!ler!, Cumhurba%kanımız Sayın Recep 
Tayy!p Erdo$an’ın tal!matları do$rultusunda 81 "l Val!l!$!ne ve 
!lg!l! kurum ve kurulu%lara bugüne kadar 34’ü sınırlarla, 188’! 
yurt !ç! !le !lg!l! olmak üzere toplam 222 adet genelge/tal!mat/
yazı gönder!lm!%t!r.

Bu ba$lamda, Ocak 2020 – Mart 2021 tar!hler! arasında "ç!%le-
r! Bakanlı$ı tarafından gönder!len genelgeler/tal!matlar/yazılar 
a%a$ıdak! g!b! özetleneb!l!r: 

2020 Ocak ayında 1 genelge yayınlanmı%tır. 

• Kov!d-19 salgınının Türk!ye’ye g!r!%!n! önlemek 
amacıyla !lk etapta s!v!l hava meydanları, l!man-
lar ve sınır kapılarında v!rüse kar%ı sa$lık tedb!rler! 
alınmı%tır.
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2020 &ubat ayında 3 genelge yayınlanmı%tır. 

• Salgının "ran’dak! yayılımından ötürü "ran sınırın-
dak! hudut kapıları g!r!% çıkı%lara kapatılmı%tır. 

• Türk!ye’den "ran’a trans!t geç!% yapacak araçların 
"ran sınır kapılarından çıkı% yapab!lmeler!ne !z!n 
ver!lm!%t!r.

2020 Mart ayında 47 genelge yayınlanmı%tır. 

• Güney Kore, "talya, Irak, Almanya, "spanya, Fran-
sa, Avusturya, Norveç, Dan!marka, "sveç, Belç!ka ve 
Hollanda ba%ta olmak üzere toplam 70 ülke !le g!r!%/
çıkı%/uçu%lar durdurulmu%tur. Türk!ye’de oturma 
!zn! olanlar !le Mav! Kart ham!ller!n!n Türk!ye’ye g!-
r!%ler!ne !z!n ver!lm!%t!r. 

• Türk!ye’ye yönel!k !llegal sınır geç!% te%ebbüsler!n!n 
artma !ht!mal!ne yönel!k teyakkuzda bulunulması 
tal!matı ver!lm!%t!r.

• Törenler!n, toplantıların, vatanda% bulu%malarının 
!ptal ed!lmes!, Bakanlık b!r!mler!nde gerekl! h!jyen 
tedb!rler!n!n alınması tal!matı ver!lm!%t!r.

• R!skl! grupta yer alan kamu görevl!ler! !dar! !z!nl! 
sayılmı%tır.

• Bazı ürünlerde (maske, kolonya, dezenfektan, te-
m!zl!k malzemeler!, gıda maddeler! vb.) ortaya çı-
kan fah!% f!yat uygulamasına kar%ı tedb!rler alın-
mı%tır.

• Kred! Yurtlar Kurumuna a!t yurtlarda 14 gün süre !le 
gözlem altında tutulacak vatanda%larımıza yönel!k 
tedb!rler alınmı%tır.
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• Tıbb! malzemeler! üreten veya t!caret!n! yapan yer-
lerdek! malzeme stoklarının tesp!t ed!lmes! ve gerek 
görülen durumlarda (karaborsacılık vb.) el konul-
ması kararla%tırılmı%tır.

• "çk!l! ve/veya !çk!s!z tüm lokanta ve restoranlar !le 
pastane ve benzer! !%yerler!n!n sadece paket serv!s, 
gel-al benzer! %ek!lde faal!yetler!ne devam edeb!le-
cekler! tal!matı ver!lm!%t!r.

•  Ülke !ç!nde v!rüsün yayılımını önlemek !ç!n berber, 
kuaför, güzell!k salonu, umuma açık !st!rahat ve e$-
lence yerler!n!n faal!yetler! geç!c! olarak durdurul-
mu%tur.

• 65 ya% ve üstü vatanda%larımızın soka$a çıkmaları 
kısıtlanmı%tır. Soka$a çıkması kısıtlanan/yasakla-
nan tek ba%ına ya%ayan ve/veya herhang! b!r yakını 
olmayan vatanda%lara yardım !ç!n Vefa Sosyal Des-
tek Grupları kurulmu%tur.

• "kamet! dı%ında b!r yerde olanlar ba%ta olmak üzere 
seyahat etmes!/evden çıkması zorunlu olanlara “Se-
yahat "z!n Belges!” düzenlemes! get!r!lm!%t!r.

• Mahall! !dareler!n mecl!s toplantılarının ertelenme-
s! tal!matı ver!lm!%t!r.

• Pazar yerler!nde uygulanacak tedbirlere ili%kin 
genelge yayımlanmı%tır.

• Marketler!n çalı%ma saatler!nde, toplu ta%ıma araç-
larının yolcu ta%ıma kapas!teler!nde kısıtlamaya 
(%50) g!d!lm!%t!r.

• "stanbul, Ankara ve "zm!r’dek! t!car! taks!ler !ç!n 
tek-ç!ft plaka uygulaması get!r!lm!%t!r.
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• Sah!l bantları, mes!re ve ören yerler!, p!kn!k yerle-
r!nde yapılan p!kn!k, balık tutma, yürüyü% vs. faal!-
yetlere kısıtlama get!r!lm!%t!r.

• #eh!rler arası otobüs seferler! ve havayolu !le yapıla-
cak yolculuklar !zne ba$lanmı%tır.

2020 N!san ayında 25 genelge yayınlanmı%tır. 

• Uluslararası yük ta%ımacılı$ına !l!%k!n uygulanacak 
kurallar !le !lg!l! genelge yayımlanmı%tır.

• Türk vatanda%larının yabancı uyruklu e%ler! ve ço-
cuklarının bu durumlarını belgelemeler! ko%uluyla 
Türk!ye’ye g!r!% yapab!lecekler! kararla%tırılmı%tır.

• Tedar!k z!nc!r!n!n bozulmaması adına temel-stra-
tej!k sektörlerde çalı%anlara seyahatler!nde gerekl! 
kolaylı$ın sa$lanması tal!matı ver!lm!%t!r.

• Tarımsal üret!m!n kes!nt!ye u$ramaması !ç!n %eh!r-
ler arası seyahat etmes! gereken mevs!ml!k tarım !%-
ç!ler! !le hayvancılıkla u$ra%anlar !ç!n gerekl! tedb!r-
ler!n alınması tal!matı ver!lm!%t!r.

• 10-12 N!san, 17-19 N!san ve 22-26 N!san tar!hler! ara-
sında Büyük%eh!r statüsündek! 30 !l !le Zonguldak 
!l sınırları !ç!nde bulunan tüm vatanda%ların soka$a 
çıkmaları kısıtlanmı%tır.

• Sınırlama get!r!len 30 !le !l!%k!n ek genelge !le seya-
hat !z!n belges! düzenlenecekler!n kapsamı bel!r-
lenm!%t!r. (GAMER bünyes!nde seyahat !zn! b!r!m! 
olu%turulması, e-ba%vuru s!stem! ve ALO 199)

• Sokak hayvanlarının beslenmes! !ç!n gerekl! tedb!r-
ler!n alınması tal!matı ver!lm!%t!r.
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• Ot!zm, down sendromu g!b! tanı konulmu% “Özel 
Gereks!n!m!” olan çocuk ve gençler!n 20 ya% altın-
dak!lere uygulanan soka$a çıkma yasa$ından muaf 
tutulaca$ı b!ld!r!lm!%t!r.

• Büyük%eh!r statüsündek! 30 !l !le Zonguldak !l! !ç!n; 
!l sınırlarından kara, hava ve den!z yolu !le (toplu 
ula%ım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm 
g!r!%/çıkı%lar 18 N!san 2020 Cumartes! günü saat 
24.00’den !t!baren 15 günlük süre !ç!n geç!c! olarak 
durdurulmu%tur.

• 20 ya% altı gençler ve çocukların soka$a çıkmaları 
kısıtlanmı%tır.

• Ramazan ayı boyunca toplu !ftar, türbe z!yaret!, me-
zarlık z!yaretler!, p!de satı%ı vb. konularda tedb!rler 
alınmı%tır.

2020 Mayıs ayında 29 genelge yayınlanmı%tır. 

• Türk!ye’ye gelecek hasta ve hasta yakınlarının ülke-
ye g!r!%ler! hakkında genelge yayımlanmı%tır.

• 1-3 Mayıs tar!hler! arasında Büyük%eh!r statüsünde-
k! 30 !l !le Zonguldak, 9-10 Mayıs tar!hler! arasında 
Büyük%eh!r statüsündek! 23 !l !le Zonguldak, 16-19 
Mayıs tar!hler! arasında 15 !l, 23-26 Mayıs tar!hler! 
arasında 81 !l, 30-31 Mayıs tar!hler! arasında Büyük-
%eh!r statüsündek! 14 !l ve Zonguldak !l!nde bulunan 
tüm vatanda%ların soka$a çıkmaları kısıtlanmı%tır.

• Vakalardak! azalma net!ces!nde bazı !llere yönel!k 
seyahat kısıtlaması sonlandırılmı%tır.

• Berber/Güzell!k Salonu/Kuaförlere yönel!k bazı kı-
sıtlamalar kaldırılmı%tır.
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• 65 ya% ve üzer! !le 20 ya% ve altındak!ler!n bel!rlenen 
gün ve saatlerde soka$a çıkab!lmeler!ne !z!n ver!l-
m!%t!r.

• Çay üret!c!ler!ne, çay hasadı yapab!lmeler! !ç!n se-
yahat !z!n belges! ver!lmes! kararla%tırılmı%tır.

• AVM’ler!n çalı%ma usuller!ne !l!%k!n tedb!rler tal!-
matlandırılmı%tır.

• 15 Mayıs 2020 Cuma ve 21 Mayıs 2020 Per%embe 
günü tüm !llerde e% zamanlı denet!m yapılması ka-
rarla%tırılmı%tır.

• Yurt dı%ından gelen vatanda%ların 14 günlük !zolas-
yonlarının KYK yurtlarında uygulanmasına son ve-
r!lm!%t!r.

• 65 ya% ve üstü vatanda%lara en az b!r ay boyunca 
dönmemek kaydıyla tek yönlü olarak !sted!kler! yer-
le%!m yerler!ne g!d!% !zn! ver!lm!%t!r.

• 29 Mayıs 2020 Cuma günü !t!bar!yle cam!lerde ce-
maatle namaz kılınab!lmes! amacıyla !lg!l! Bakan-
lıklar ve D!yanet "%ler! Ba%kanlı$ınca bel!rlenen ku-
rallar b!ld!r!lm!%t!r.

• Genelgeler !le faal!yetler! geç!c! sürel!$!ne durduru-
lan/kısıtlanan lokanta, restoran, kafe, pastane, kı-
raathane, kahvehane, çay bahçes!, dernek lokaller! 
(!skamb!l, okey, tavla oyunları ve narg!le satı%ları 
!le do$rudan temasa neden olacak %ek!lde dans ve 
oyun amacıyla yapılan canlı müz!k faal!yetler! har!ç 
olmak üzere), yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sau-
na, SPA merkezler! vb. park/p!kn!k alanları, sosyete 
pazarlarının bel!rlenen kurallar dâh!l!nde 1 Haz!ran 
2020 !t!bar!yle açılması kararla%tırılmı%tır.
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• Kısıtlaması devam eden Büyük%eh!r statüsündek! 
14 !l !le Zonguldak !l!ne g!r!%/çıkı% kısıtlaması kaldı-
rılmı%tır.

• #eh!rler arası otobüsler! kullanmak !ç!n HES kodu 
alma zorunlulu$u get!r!lm!%t!r.

2020 Haz!ran ayında 32 genelge yayınlanmı%tır. 

• "ran kara sınır kapıları har!ç Türk!ye’ye g!r!%-çıkı%-
lara !l!%k!n kısıtlamaların kaldırılması hakkında ge-
nelge yayımlanmı%tır.

• Tur!zm sezonunun açılmasıyla b!rl!kte Kov!d-19 
kapsamında konaklama tes!sler!nde uygulanacak 
standartlar ve alınması gereken tedb!rler bel!rlen-
m!%t!r.

• Yerel yönet!m b!r!mler!n!n mecl!s toplantılarının 
bel!rlenen tedb!rler kapsamında yapılab!lmes! ka-
rarla%tırılmı%tır.

• 18 ya% altı k!%!ler!n soka$a çıkma kısıtlaması kaldı-
rılmı% olup 65 ya% üzer! k!%!ler!n soka$a çıkma kısıt-
laması hakkında düzenleme yapılmı%tır.

• N!kâh salonlarının 15 Haz!ran 2020, dü$ün salonla-
rının 1 Temmuz 2020 !t!bar!yle bel!rlenen tedb!rler 
çerçeves!nde h!zmet vermeye ba%layab!lecekler! ka-
rarla%tırılmı%tır.

• 65 ya% ve üzer! vatanda%ların tur!zm amaçlı seya-
hatler! hakkında genelge yayımlanmı%tır.

• "nternet kafeler!, salonları ve elektron!k oyun yerle-
r! !le t!yatro, s!nema, konser salonu ve göster! mer-
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kezler!n!n faal!yete ba%laması hakkında genelgeler 
yayımlanmı%tır.

• Kurban kes!m yerler!ne yönel!k tedb!rler alınmı%tır.

• "l/"lçe Salgın Denet!m Merkezler! olu%turulması ka-
rarla%tırılmı%tır.

• 5 Haz!ran 2020 tar!h!nde tüm !llerde e% zamanlı de-
net!m yapılması kararla%tırılmı%tır.

2020 Temmuz ayında 13 genelge yayınlanmı%tır. 

• Lunapark ve temat!k parkların açılması kararla%tı-
rılmı%tır.

• Lokanta, restoran, kafe, kafeterya, çorbacı, kokoreç-
ç!, ç!$ köftec!, kıraathane, kahvehane, çay bahçes!, 
dernek lokal! vb. !%letmeler!n çalı%ma saatler!ne yö-
nel!k kısıtlamaların kaldırılması kararı alınmı%tır.

• Asker u$urlamalarının yasaklanması hakkında ge-
nelge yayımlanmı%tır.

• F!lyasyon Çalı%maları Tak!p Kurulları olu%turulma-
sı kararla%tırılmı%tır.

• 8 Temmuz ve 22 Temmuz 2020 tar!hler!nde tüm 
!llerde e% zamanlı denet!m yapılması kararla%tırıl-
mı%tır.

2020 A"ustos ayında 15 genelge yayınlanmı%tır. 

• Halı sahaların, b!lardo salonlarının faal!yette bulu-
nab!lecekler!ne !l!%k!n düzenleme yapılmı%tır.

• "l/"lçe Salgın Denet!m Merkezler! ve bünyes!nde 
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Mahalle Denet!m Ek!pler!n!n olu%turulması karar-
la%tırılmı%tır.

• 65 ya% ve üzer! vatanda%ların soka$a çıkmalarına 
yönel!k uygulamanın !l bazında Val!l!klerce !ller!n-
dek! duruma göre yürütülmes! kararla%tırılmı%tır.

• 15 !lde dü$ün, n!kah, n!%an vb. etk!nl!kler!n yasak-
lanması kararla%tırılmı%tır.

• 6 A$ustos, 11 A$ustos ve 19 A$ustos 2020 tar!hler!n-
de tüm !llerde e% zamanlı denet!m yapılması karar-
la%tırılmı%tır.

2020 Eylül ayında 14 genelge yayınlanmı%tır.

• Kov!d-19 ek tedb!rler! kapsamında dü$ün, kına ge-
ces!, n!%an vb. etk!nl!klerde çe%!tl! kısıtlamalar get!-
r!lm!%t!r.

• "zolasyon kurallarına uymayan ya da !zolasyon ko-
%ullarını sa$lama !mkânı olmayan Kov!d-19 tanılı 
k!%!ler!n !zolasyon süreçler!n! yurt ve pans!yonlar-
da geç!rmeler! kararı alınmı%tır.

• 81 !l! kapsayacak %ek!lde maske takma zorunlulu$u 
get!r!lm!%t!r.

• Koronav!rüs tanısı konulan hastaların temaslılarıy-
la !lg!l! eks!k b!lg! vermeler! hal!nde !lg!l! kanunlar 
çerçeves!nde suç duyurusunda bulunulması karar-
la%tırılmı%tır.

• #eh!r !ç! ve %eh!rlerarası toplu ula%ım araçlarıyla ya-
pılan yolculuklarda HES kodu sorgulaması yapıl-
ması konusunda genelge yayımlanmı%tır.
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• Konaklama tes!sler!ne gelecek olan k!%!ler!n HES 
kodu sorgulamasının yapılması konusunda genelge 
yayımlanmı%tır.

• Ana faal!yet konusu gaz!no, pavyon, d!skotek, bar, 
b!rahane, taverna veya gece kulübü olan yerler !le !l-
g!l! genelge yayımlanmı%tır.

• 4 Eylül, 10 Eylül, 17 Eylül, 23 Eylül ve 29 Eylül 2020 
tar!hler!nde tüm !ller!m!zde e% zamanlı denet!m ya-
pılması kararla%tırılmı%tır.

2020 Ek!m ayında 7 genelge yayınlanmı%tır.

• S!v!l toplum kurulu%ları, kamu kurumu n!tel!$!n-
dek! meslek kurulu%ları, üst kurulu%lar, b!rl!kler ve 
kooperat!fler tarafından düzenlenecek olan etk!n-
l!kler!n 02 Ek!m 2020 tar!h!nden !t!baren 1 Aralık 
2020 tar!h!ne kadar ertelenmes! gerekt!$! kararla%-
tırılmı%tır.

• "dar! para cezası tutana$ının standartla%tırılması !le 
!lg!l! genelge yayımlanmı%tır.

• 30 oda ve üzer! konaklama tes!sler!nde Güvenl! Tu-
r!zm Sert!f!kası alma zorunlulu$u get!r!lm!%t!r.

• 7 Ek!m, 15 Ek!m ve 18 Ek!m 2020 tar!hler!nde tüm 
!llerde e% zamanlı denet!m yapılması kararla%tırıl-
mı%tır.

2020 Kasım ayında 10 genelge yayınlanmı%tır.

• 81 !lde vatanda%ların kalabalık %ek!lde bulunab!l-
d!$! alanlarda denet!m faal!yetler!n!n arttırılması, 
bel!rlenen !%yerler!n!n en geç saat 22.00’da kapatıl-
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ması ve kamu personel!ne !l!%k!n mesa! saatler!n!n 
yen!den düzenlenerek esnek mesa!ye geç!lmes! ka-
rarla%tırılmı%tır.

• Kre%ler ve gündüz bakım evler!nde yüz yüze e$!t!m 
faal!yetler!n!n devam etmes!ne karar ver!lm!%t!r.

• Hafta !ç! bel!rl! saatlerde hafta sonunun !se tama-
mında uygulanacak %ek!lde soka$a çıkma kısıtla-
ması get!r!lm!%t!r.

• Tüm !llerde vatanda%ların yo$un olarak bulundu$u 
açık alanlarda s!gara !çme yasa$ı get!r!lm!%t!r.

• S!v!l toplum kurulu%ları, dernek, kamu kurumu n!-
tel!$!ndek! meslek kurulu%ları ve üst kurulu%ları !le 
b!rl!k ve kooperat!fler!n genel kurullarının ertelen-
mes!ne yönel!k genelge yayımlanmı%tır.

• Konaklama tes!sler!n!n sadece konaklama yapan 
mü%ter!lere yönel!k h!zmet vermeler! tal!matlandı-
rılmı%tır.

• 65 ya% ve üzer! !le 20 ya% altı vatanda%ların toplu 
ula%ım araçlarını kullanmaları, gün, mevl!t, taz!ye, 
yılba%ı kutlamalarına müsaade ed!lmemes! husus-
ları !le cenaze törenler!, n!kâh törenler!, AVM’ler, pa-
zar yerler!, kalabalık cadde ve meydanlar !le anao-
kullarına yönel!k salgınla mücadele kapsamında ek 
tedb!rler alınmı%tır.

• 65 ya% ve üzer! vatanda%ların saat 10.00-16.00 ara-
sında soka$a çıkab!lmeler!ne !l!%k!n genelge yayım-
lanmı%tır.

• 25 Kasım 2020 tar!h!nde tüm !llerde e% zamanlı de-
net!m yapılması kararla%tırılmı%tır.
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2020 Aralık ayında 8 genelge yayınlanmı%tır. 

• Otel/konaklama tes!sler!nde yılba%ı toplu e$lence 
programlarının yapılmasına !z!n ver!lmemes! karar-
la%tırılmı%tır.

• Yılba%ı geces!nde cadde, bulvar ve meydanlarda uy-
gulanacak tedb!rler bel!rlenm!%t!r.

• 31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tar!hler! arasında soka-
$a çıkma kısıtlaması uygulanması kararla%tırılmı%tır.

• Amatör ve sport!f amaçlı olta balıkçılı$ı faal!yetler!-
ne yönel!k tedb!rler alınmı%tır.

• Onl!ne yemek ve market s!par!% f!rmalarının hafta !ç! 
ve hafta sonları fark etmeks!z!n 10.00-24.00 saatler! 
arasında çalı%ab!lmeler!ne !z!n ver!lm!%t!r.

• Soka$a çıkma kısıtlaması muaf!yetler!n!n kötüye 
kullanımının önlenmes!ne !l!%k!n genelge yayımlan-
mı%tır.

2021 Ocak ayında 5 genelge yayınlanmı%tır. 

• Kayak oteller!/tes!sler!nde kurullara uyulmamasına 
kar%ı tedb!rler alınmı%tır.

• Meslek! e$!t!m veren kurslar !le M!ll! E$!t!m Bakan-
lı$ına ba$lı bazı kurs e$!tmenler! !le bu kurslara de-
vam eden ö$renc!ler!n soka$a çıkma kısıtlamasın-
dan muaf sayılması kararla%tırılmı%tır.

• Kov!d-19 v!rüsünün yen! varyantının ortaya çıkma-
sı !le b!rl!kte sınır kapılarında tedb!rler alınmı%tır. 
"ng!ltere, Dan!marka, Brez!lya ve Güney Afr!ka’ya 
uçu%lar durdurulmu%tur.



TÜRK!YE’N!N KOV!D $19 !LE MÜCADELEDE KAPSAYICI ÇALI"MALARI  |  213  

2021 &ubat ayında 12 genelge yayınlanmı%tır. 

• Örgün e$!t!me ba%layacak ö$renc!/ö$retmen/çalı-
%anlara muaf!yet ver!lmes!ne !l!%k!n düzenleme ya-
pılmı%tır.

• Ç!çek satı%ı yapan !% yerler!ne 14 #ubat neden!yle !s-
t!sna get!r!lm!%t!r.

• Vatanda%ların 27 #ubat Cumartes! ve 28 #ubat Pa-
zar günler!nde verg! borçlarını verg! da!reler!nde 
ödeyeb!lecekler!ne da!r düzenleme yapılmı%tır.

2021 Mart ayında 1 genelge yayınlanmı%tır. 

• Yen! kontrollü normalle%me sürec!nde hâl!hazırda 
uygulanmakta olan tedb!r ve kuralların, bel!rlenen 
kr!terlere göre salgının !l bazlı seyr! göz önünde bu-
lundurularak 1 Mart 2021 sonrası süreçte kademel! 
olarak esnet!leb!lece$! kararla%tırılmı% ve vatanda%-
lara duyurulmu%tur.

Denet!m

Koronav!rüs salgınıyla mücadele kapsamında, !çer!s!nde bu-
lundu$umuz kontrollü sosyal hayat dönem!nde temel prens!p-
ler olan tem!zl!k, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm 
!% kolları ve ya%am alanları !ç!n bel!rlenen tedb!rlere/kuralla-
ra uyulması amacıyla val!/kaymakamların koord!nasyonunda 
salgınla etk!n mücadele amacıyla denet!m faal!yetler! yürütül-
mekted!r.



214  |  TÜRK!YE’N!N KORONAV!RÜSLE BA"ARILI MÜCADELES! 

Denet!m Sayıları

Val!l!k / Kaymakamlıklarca yapılan denet!m sayıları:

Resen yapılan denetim sayısı 40.835.313
"hbar üzerine yapılan denetim sayısı 469.098
Toplam denetim sayısı 41.298.748
"zolasyona tabi ki%ilere yönelik denetim 
sayısı 31.394.762

Denet!m Sonrasında $dar! Yaptırımlar:

Val!l!kler/Kaymakamlıklarca salgının ba%ladı$ı 15 Mart 2020 
tar!h!nden bugüne kadar geçen dönemde gerçekle%t!r!len de-
net!mler sonucunda uygulanan yaptırımlar a%a$ıdak! g!b!d!r:

Hakkında suç duyurusunda bulunulan ki%i 
sayısı 

71.011

"dari para cezası kesilen ki%i sayısı 2.001.920
Hakkında suç duyurusunda bulunulan 
i%yeri sayısı 28.336

Kapatma cezası uygulanan i%yeri sayısı 13.663

"dari para cezası kesilen i%yeri sayısı 76.808

Maske zorunlulu$una uymayan ki%i sayısı 1.148.145

Vefa Sosyal Destek Grubu

65 ya% ve üzer! !le kron!k rahatsızlı$ı olan vatanda%ların !ht!-
yaçlarının kar%ılanab!lmes! !ç!n Vefa Sosyal Destek Grupları 
kurulmu%tur. Vefa Sosyal Destek Grupları’nda kamu personel! 
ve STK gönüllüler!nden olu%an toplam 144.907 k!%! görev yap-
maktadır.
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65 ya% ve üzer! vatanda%lardan 112, 155, 156 g!b! !let!%!m araçları 
üzer!nden;

•  Toplam 10.613.001 h!zmet taleb! alınmı%tır.

• Bu talepler!n yakla%ık 10 m!lyonu yer!ne get!r!lm!%-
t!r.

Vefa Sosyal Destek Grupları aracılı$ıyla yer!ne get!r!len h!z-
metler çerçeves!nde;

• A!le, Çalı%ma ve Sosyal H!zmetler Bakanlı$ınca gel!%t!r!-
len “Sosyal Koruma Kalkanı” kapsamında 3.124.580 ha-
ne z!yaret ed!lm!%t!r.

• 65 ya% ve üzer! vatanda%lara konutlarında ya%lı ve engel-
l! aylı$ı, emekl! ödemeler!, "#KUR ödemeler! ve Ekonom! 
"st!krar Paket! kapsamındak! ödemeler !le b!rl!kte top-
lam 2.926.956.599 TL ödeme yapılmı%tır.

• Cumhurba%kanlı$ınca hazırlanılan ve Vefa Sosyal 
Destek Grupları aracılı$ıyla da$ıtımı yapılan toplam 
5.991.887 hed!ye paket! (maske-kolonya) vatanda%lara 
ula%tırılmı%tır.

E-Ba%vuru

"ç!%ler! Bakanlı$ı tarafından vatanda%a sunulan tüm h!zmet 
ba%vurularının elektron!k ortamda alınmasını hedefleyen b!r 
s!stemd!r. S!stem m!mar!s!, e-Devlet üzer!nden ba%vurunun ya-
pıldı$ı ve vatanda%ın terc!h ett!$! yöntem (SMS, e-posta, resmî 
yazı) !le h!zmet!n sonuçlandırıldı$ı b!r yapı olarak tasarlanmı%-
tır. 27 Ocak 2020 tar!h!nde !lk 11 h!zmet!n e-Devlet Kapısı’na 
entegre ed!lmes!yle ba%layan e-ba%vuru uygulaması Kov!d-19 
sürec!nde de öneml! b!r araç olarak kullanılmı%tır.
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Salgınla mücadele sürec!nde "ç!%ler! Bakanlı$ı e-Ba%vuru s!ste-
m!ne entegre ed!len «Seyahat "z!n Belges!» modülü !le seyahat 
kısıtlamalarının get!r!ld!$! dönemlerde !ht!yaç duyan vatan-
da%ların !z!n belges! talepler! alınmı%tır. e-Ba%vuru üzer!nden 
Seyahat "z!n Belges! ver!lmes! uygulaması 21 Mayıs 2020 tar!-
h!nde ba%lamı% olup, günümüze kadar;

Seyahat "zin belgesi Ba%vuru Sayısı 3.819.684,

Onaylanan Ba%vuru Sayısı 2.097.690,

Red Edilen Ba%vuru Sayısı 1.674.254‘dür.

112 Vefa $let!%!m Uygulaması

112 Vefa "let!%!m Uygulaması pandem! sürec!ndek! ola$anüstü 
durumları yöneteb!lmek amacı !le B!lg! "%lem Da!res! Ba%kanlı-
$ınca hayata geç!r!len b!r uygulamadır. Personel!n, vatanda%la-
rın 112 Vefa "let!%!m Uygulaması üzer!nden “Seyahat "z!n Belge-
s!” talepler!n! görüntüleme ve onay vereb!lme fonks!yonu, 112 
Vefa "let!%!m Uygulaması’na hızlıca entegre ed!lerek kullanıma 
sunulmu%tur.
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3.7. Sanay!y! Destekley!c! Adımlar

Üret!m ve ekonom!k hayatın devamı, tedar!k z!nc!r!n!n ve sos-
yal hayatın kes!nt!ye u$ramaması amacıyla sanay! alanında 
gerekl! tedb!rler!n alınmasının yanı sıra sektörel destekler ve-
r!lm!%, de$!%en öncel!kler temel!nde yen! üret!m !ht!yaçlarının 
tedar!k! !ç!n projelere yönel!k te%v!kler artırılmı%tır.

Sanay!de Üret!m!n Devamlılı"ının Sa"lanması

• Pandem! !le mücadele kapsamında uygulanan soka-
$a çıkma yasaklarında üret!m!n devam ett!r!lmes!, 
bazı sanay! sektörler!nde kr!t!k b!r !ht!yaç olmu%tur. 
Vatanda%ların temel !ht!yaçlarının kar%ılanmasının 
yanı sıra, üret!m süreçler!nde sürekl!l!$!n zorunlu 
oldu$u sektörler bel!rlenerek bu sektörlerdek! üre-
t!m faal!yetler!n!n yasak kapsamı dı%ında tutulması 
sa$lanmı%tır.

• Organ!ze Sanay! Bölgeler!nde 50 b!n!n üzer!nde sa-
nay! emekç!s!ne ant!kor ve PCR testler! yapılmı% 
olup, bu sayede hem çalı%anların güvenl!$! sa$lan-
mı% hem de üret!m kes!nt!s!z sürdürülmü%tür.
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Kalkınma Ajansları Kov!d-19 !le Mücadele ve Dayanıklılık 
Programı

• 31 Mart 2020 tar!h!nde !lan ed!len Kov!d-19 !le Mü-
cadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında kamu, 
özel sektör, ün!vers!teler ve s!v!l toplum kurulu%-
larının 63 projes!ne 39 m!lyon TL destek ver!lm!% 
olup, e% f!nansman tutarları !le b!rl!kte toplam proje 
büyüklü$ü 48 m!lyon TL’ye ula%mı%tır.

• V!rüs yayılımının önlenmes! ve kontrol altına alın-
ması, halk sa$lı$ı !ç!n ac!l hazırlık ve müdahale ça-
lı%maları !le salgının ülke ve bölge ekonom!s!ne ne-
gat!f etk!ler!n!n azaltılması Programın üç öncel!$! 
olarak bel!rlenm!%t!r.

Teknoyatırım Destek Programı

• KOB" Teknoyatırım Destek Programı kapsamında 
dezenfektan, kolonya, koruyucu elb!se, koruyucu 
gözlük, maske, eld!ven g!b! ürünler! üreten KOB"’le-
re 6 M!lyon TL’ye kadar destek ver!lm!%t!r.

AR-GE Merkezler! ve TGB’lere Uzaktan Çalı%ma ve K!ra 
Deste"!

• Teknoparklar !le Ar-Ge ve Tasarım Merkezler!nde 
yürütülen Ar-Ge ve Tasarım faal!yetler!n!n 11 Mart 
2020 tar!h!nden !t!baren olmak üzere toplam 7 aylık 
b!r süre boyunca bu alanlar dı%ında yapılab!lmes!ne 
!l!%k!n altyapı da olu%turularak çalı%anların uzaktan 
sorunsuz olarak çalı%ab!lmeler!ne olanak sa$lan-
mı%tır. Devamında !se, söz konusu süre b!r yıl daha 
uzatılmı%, böylece uygulamada herhang! b!r aksak-
lık ve gec!kme ya%anmasının önüne geç!lm!%t!r.
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• Teknoparklarda yer alan kuluçka f!rmaları !le bura-
larda faal!yet gösteren restoran ve kafe g!b! t!car! !%-
letmelerden 2 ay boyunca k!ra alınmaması ve y!ne 
Teknoparklarda ArGe ve Tasarım faal!yetler! yürü-
ten f!rmalar !ç!n de 2 aylık k!ra ödemeler!n!n erte-
lenmes!, ödeme planlarında kolaylık yapılması sa$-
lanmı%tır.

OSB’lerdek! Yatırım Projeler!ne Ek Süre

• Yapı ruhsatını alamayan yatırımcılara !lave 6 ay 
süre ver!lm!%, ver!len !lave süreler !ç!nde de yatırı-
mını tamamlayamayanlara 1+1 yıl uzatma ver!leb!l-
mes!n!n önü açılmı%tır.

KOB$’lere Proje Süreler! Uzatımı ve Ödeme Kolaylıkları

• KOSGEB’!n proje bazlı destek programlarından ve 
g!r!%!mc!l!k destekler!nden yararlanan ve proje sü-
reler! 11 Mart 2020 ve sonrası tar!hte sona eren !%-
letmeler!n proje süreler!ne 4 aya kadar ek süre ve-
r!lm!%t!r.

• KOSGEB’!n proje bazlı destek programlarında yer 
alan ger! ödemel! desteklerden faydalanan !%letme-
ler!n, KOSGEB’e yapacakları taks!t ödemeler! 3 ay 
ertelenm!%t!r. 

• KOSGEB tarafından Kred! Fa!z Deste$! Yönetmel!-
$! kapsamında uygulanan programlarda; kred! öde-
meler! devam eden 136.255 !%letmen!n bankalara 
ödeyece$! 713 M!lyon TL’l!k borçlarına ba$lı N!san, 
Mayıs ve Haz!ran 2020 aylarındak! kred! taks!tler! 3 
ay süre !le masrafsız ertelenm!%t!r.
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Yıllık $%letme Cetvel! B!ld!r!m!ne Ek Süre

• Her yıl N!san ayı sonuna kadar doldurulması gere-
ken Yıllık "%letme Cetvel!n! veremeyen sanay!c!lere 4 
aya kadar ek süre ver!lm!%t!r. Bu kapsamda 17 N!san 
2020 tar!h!nden !t!baren 56.325 sanay!c!n!n e-devlet 
üzer!nden yaptı$ı mücb!r sebep b!ld!rme ve g!r!% er-
teleme talepler! hızlıca sonuçlandırılmı%tır.

Yatırım F!nansmanı Kred! Deste"!

• Kov!d-19 salgını mücb!r sebep olarak de$erlend!r!l-
m!%, te%v!k belges! kapsamında yatırımların f!nans-
manı !ç!n kullanılan kred!ler!n ger! ödeme yüküm-
lülükler!n!n vades!nden sonra yer!ne get!r!lmes! 
veya yapılandırma talep ed!lmes! durumunda yatı-
rımcıların ma$dur ed!lmeden fa!z ve kâr payı deste-
$!ne !l!%k!n talepler! kar%ılanmaktadır.

Yatırım Te%v!k Belgeler!ne Ek Süre

• Deprem, salgın g!b! do$al ve b!yoloj!k afet haller!n-
de yarım kalan veya tamamlanamayan yatırımların 
tamamlanab!lmes!n! tem!nen, talep ed!lmes! hal!n-
de b!r yıla kadar !lave süre ver!leb!lmes! !mkânı ta-
nınmı%tır.

S!na! Mülk!yet Hak Kayıplarının Önlenmes!

• Sına! mülk!yet ba%vuru ve tesc!l h!zmetler!n!n ke-
s!nt!s!z ve etk!n b!r %ek!lde yürütülmes! amacıyla; 
Türk Patent ve Marka Kurumunda uzaktan çalı%ma 
!ç!n gerekl! teknoloj!k altyapı olu%turulmu% ve sına! 
mülk!yet tesc!l faal!yetler!n!n uzaktan gerçekle%t!-
r!lmes! sa$lanmı%tır.
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• D!$er !dar! süreler!n yanı sıra sına! mülk!yet hakla-
rıyla !lg!l! hak dü%ürücü süreler 15 Haz!ran 2020 ta-
r!h!ne kadar durdurularak sına! mülk!yetle !lg!l! ola-
sı hak kayıplarının önüne geç!lm!%t!r.

Ölçü Aletler!n!n Muayene Süreler!n!n Uzatımı

• 2020 muayene ba%vurusu yapan vatanda%ın ve yet-
k!l! serv!sler!n ma$dur olmasını önlemek amacıyla, 
muayeneler!n 2021 yılında da devam ett!r!leb!lmes! 
!mkânı tanınmı%tır.

Elektron!k Sanay! S!c!l Belges! (E-Belge) Uygulaması

• Sanay! S!c!l B!lg! S!stem!’nde yapılan güncelleme 
net!ces!nde elden müracaata gerek kalmaksızın sa-
nay! s!c!l!ne !l!%k!n !lk kayıt, belgelend!rme, v!ze, 
de$!%!kl!k, vb. tüm !%lemler!n e-devlet üzer!nden 
sunuldu$u elektron!k Sanay! S!c!l Belges! (e-belge) 
uygulamasına geç!lm!%t!r. Bu kapsamda 17 N!san 
2020’den bu yana 52.543 adet !%lem elektron!k or-
tamda gerçekle%t!r!lm!%t!r.

• Sanay! altyapımızın, üret!m gücünün her ko%ulda 
oldu$u g!b! zorlu salgın sürec!nde de devam ede-
b!lmes! !ç!n, “Sanay! Kurulu%ları !ç!n KOV"D-19 
H!jyen, Enfeks!yon Önleme ve Kontrol Kılavuzu” 
hazırlanmı%tır. Ana amacı ‘güven!l!r’, ‘salgından 
etk!lenmeyen’ ve ‘h!jyen!k’ çalı%ma ortamları olu%-
turmak olan bu kılavuz, kurulu%lara salgın sürec!n-
de kar%ıla%ab!lece$! çe%!tl! olumsuz senaryolarda 
önley!c! b!r mekan!zma gel!%t!rme !mkânı sun-
maktadır. Kılavuz temel alınarak TSE KOV"D-19 
GÜVENL" ÜRET"M logosu altında KOV"D-19 H!j-
yen, Enfeks!yon Önleme ve Kontrol Belgelend!r-
me Programı hazırlanmı%, sanay! kurulu%larında 



224  |  TÜRK!YE’N!N KORONAV!RÜSLE BA"ARILI MÜCADELES! 

denet!mler gerçekle%t!r!lerek belgelend!rme yapıl-
maktadır.

• TSE, Kov!d-19 dönem!ndek! çalı%malarına sanay! 
kurulu%larının yanı sıra h!zmet sektörünü de kata-
rak, “H!zmet Sektörü !ç!n “KOV"D-19 H!jyen, Enfek-
s!yon Önleme ve Kontrol Kılavuzunu” hazırlamı%tır. 
Sektöre özel TSE KOV"D-19 GÜVENL" H"ZMET lo-
gosu olu%turularak, h!zmet sektöründe faal!yet gös-
teren kurulu%lar !ç!n program dah!l!nde belgelen-
d!rmeler ba%latılmı%tır.

• Kültür ve Tur!zm Bakanlı$ı öncülü$ünde ve TSE’n!n 
de destek sa$ladı$ı Güvenl! Tur!zm Kr!terler! olu%-
turularak, b!r belgelend!rme programı devreye 
alınmı%tır. TSE, bu kapsamdak! !%lemler! gerçek-
le%t!rmek üzere yetk!lend!r!lm!%t!r. Ba%vuru yapan 
tur!st!k tes!slerde GÜVENL" TUR"ZM belgelend!r-
me programı çerçeves!nde denet!mler gerçekle%t!-
r!lmekted!r.

• E$!t!m kurumlarının tüm payda%larının salgın !le 
mücadele kapsamında sa$lıklı ve güven!l!r ortam-
larda e$!t!m ve ö$ret!m faal!yetler!ne devam edeb!l-
meler! amacıyla; M!llî E$!t!m Bakanlı$ı !le !% b!rl!$! 
yapılarak “E$!t!m Kurumları !ç!n H!jyen #artlarının 
Gel!%t!r!lmes!, Enfeks!yon Önleme ve Kontrol Kıla-
vuzu” hazırlanmı%tır. Akab!nde okul payda%larına 
güvenl! b!r ortam sa$ladı$ını belgelend!rmek !ste-
yen e$!t!m kurumları !ç!n OKULUM TEM"Z marka-
sı altında b!r belgelend!rme programı olu%turularak, 
ba%vuru sah!b! özel okullarıda tetk!kler yapılarak 
belgelend!rmeler gerçekle%t!r!lmekted!r.

• YÖK !le TSE arasında, yüksekö$ret!m kurumlarının 
yerle%keler!nde sa$lıklı ve tem!z ortamların gel!%t!-
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r!lmes!ne yönel!k tedb!rler! !çeren genel kr!terler! 
bel!rlemek amacıyla b!r !% b!rl!$! protokolü !mzalan-
mı%tır. “Küresel Salgın Ba$lamında Yüksekö$ret!m 
Kurumlarında Sa$lıklı ve Tem!z Ortamların Gel!%-
t!r!lmes! Kılavuzu” yayımlanmı%tır. ‘Küresel Salgın 
Ba$lamında GÜVENL" KAMPÜS” logosu altında b!r 
belgelend!rme programı olu%turularak, ba%vuru ya-
pan ün!vers!teler belgelend!r!lmekted!r.
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3.8. Ula"ım ve Haberle"me Alanında 
Tedb!rler

Pandem! dönem!nde elektron!k haberle%me h!zmetler!ne olan 
!ht!yaç daha fazla artmı%, h!zmet!n kes!nt!s!z olarak sunula-
b!lmes! daha kr!t!k hale gelm!%t!r. Bunun yanı sıra tedar!k z!n-
c!r!n!n kes!nt!ye u$ramaması !ç!n ula%ımda faal!yetler!n yü-
rütülmes!nde özel gayret göster!lmes! ayrı b!r öneme sah!p 
olmu%tur. Bu kapsamda !lg!l! kamu kurumları nezd!nde yürü-
tülen çalı%malar %öyled!r; 

Haberle$me ve #let!$!m H!zmetler! 

• "let!%!mde kes!nt!s!zl!k kapsamında Uydu Haberle%me, 
Kablo TV ve Kablo "nternet, e-Devlet Kapısı ve kamu b!-
l!%!m projeler!nde herhang! b!r aksama/kes!nt! ya%an-
mamı%tır.

• TRT-EBA TV kanallarının TRT ve MEB !le ortak çalı%ı-
larak çok hızlı b!r %ek!lde uydulardan ve Kablo TV’den 
yayına ver!lmes! sa$lanmı%tır.

• PTT Maske Ba%vurusu, A!le Bakanlı$ı Sosyal Yardım 
Ba%vurusu, "ç!%ler! Bakanlı$ı e-Ba%vuru Sorgulama, 
Sa$lık Bakanlı$ı HES kodu Olu%turma ve Sorgulama g!-
b! h!zmetler !ved!l!kle devreye alınmı%tır. 
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• Yapılan çalı%malarla 50 m!lyonun üzer!nde vatanda%ın 
5 b!n!n üzer!ndek! kamu h!zmet!ne ev!nden çıkmadan 
ula%ması sa$lanmı%tır. 

• Bu kapsamda 2019 yılında 319 m!lyon aylık ortalama 
!le toplam 3.8 m!lyar kullanıma ula%an e-Devlet kapısı, 
2020 yılında aylık ortalama 477 m!lyon !le toplam 5.7 
m!lyar kullanım sayısına ula%mı%tır.

Elektron!k Haberle$me H!zmetler! 

• "%letmec!ler!n sundu$u elektron!k haberle%me h!zme-
t!n!n aksamaması !ç!n B!lg! Teknoloj!ler! ve "let!%!m 
Kurumu, Ula%tırma ve Altyapı Bakanlı$ı ve "ç!%ler! Ba-
kanlı$ı tarafından yürütülen koord!nasyon çalı%maları 
net!ces!nde !%letmec!ler!n h!zmet sunumunu !dame et-
t!rmekle görevl! personel!n soka$a çıkma tedb!rler!n-
den muaf tutulması, BTK’nın bazı altyapıların (Radyo-
l!nk) tes!s!ne yönel!k frekans tahs!sler!nde bürokrat!k 
süreçler! asgar!ye !nd!rmes! ve !ht!yaç duyulan b!lg!le-
r!n sonradan tem!n ed!lmes! g!b! tedb!rler! net!ces!nde, 
!let!%!m h!zmetler!nde !ht!yaç duyulan bakım-onarım, 
yen! tes!s faal!yetler! sorunsuz olarak gerçekle%t!r!leb!l-
m!% ve h!zmet kes!nt!s! problem! ya%anmamı%tır.

• E-t!caret gönder!ler!n!n tesl!matında !mza ve TC K!m-
l!k Numarası alınmaksızın, kullanıcıyı ma$dur etme-
den ve yeterl! b!lg!lend!rmey! sa$layarak temassız tes-
l!mat yöntemler!n!n uygulanması yönünde düzenleme 
yapılmı%tır.

• Salgın dönem!nde s!ber güvenl!$!n devam ett!r!leb!lme-
s! !ç!n tüm tedb!rler alınmı%tır. Bu kapsamda; “Uzaktan 
Er!%!m Serv!sler!ne Yönel!k Önlemler” dokümanı, “Ko-
ronav!rüs” ve “Kov!d-19” konulu oltalama saldırıları !le 
bu kapsamdak! sahte uygulamalara yönel!k alınacak 
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tedb!rlere !l!%k!n doküman, v!deo konferans ve toplan-
tı yazılımlarının kullanımında s!ber güvenl!k açısından 
d!kkat ed!lmes! gereken hususları !çeren tavs!ye dokü-
manı hazırlanarak yayımlanmı%tır. 

• Sosyal ya%amdak! de$!%!m, uzaktan çalı%ma ve uzaktan 
e$!t!m uygulamaları g!b! bu süreçte ortaya çıkan de$!-
%!mlerden kaynaklı %ebeke ver! traf!$!ndek! artı%ların 
sürekl! olarak !zlenmes! ve olu%ab!lecek yo$unluk !le 
ac!l durumlarda USOM !le koord!nel! olarak operatör-
lerce gerekl! tedb!rler!n alınması sa$lanmaktadır. MEB, 
EBA ve ün!vers!teler!n uzaktan e$!t!m h!zmetler!n!n 
sürekl!l!$! !zlenmekted!r. "%letmec!ler tarafından h!z-
met kal!tes!ne !l!%k!n traf!$!n günlük olarak USOM’a ra-
porlanması sa$lanmı%tır. 

• AVCI, AZAD ve KASIRGA adlı yerl! ve m!ll! uygulama-
larla; yapay zeka teknoloj!ler! kullanılarak 750 adet sah-
te konferans uygulaması ve uzaktan yönet!m serv!sle-
r!nde 2.5380 adet zaf!yet tesp!t ed!lm!%t!r. 

• S!nkhole uygulaması !le USOM tarafından engellenen 
zararlı ba$lantılara er!%en kurum ve kurulu%lar tesp!t 
ed!lmekte ve b!lg!lend!r!lmekted!r. 

• Kov!d-19 !le alakalı 119 adet detaylı zararlı yazılım !nce-
lemes! yapılmı%tır.

• Pandem! sürec!n!n ba%langıcında 569 adet zararlı yazı-
lım b!lg!s! SOME’lerle payla%ılmı%tır. Kov!d-19 !le alaka-
lı 1657 adet zararlı dropper ve komuta kontrol merkez! 
engellenm!%t!r. 

• KASIRGA !le entegre olarak çalı%an ve !ç !nsan kayna-
$ı !le gel!%t!r!len ATMACA projes! !le, toplamda 16 m!l-
yon adet IP adres!n!n her b!r! !ç!n düzenl! olarak yapı-
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lan kontrollerle 436’dan fazla zaf!yete a!t r!sk proakt!f 
b!r %ek!lde engellenm!%t!r. 

• Ver!ler!n uzman anal!stler tarafından daha ver!ml! b!r 
%ek!lde yönet!lmes! ve tesp!t ed!len s!ber güvenl!k ek-
s!kl!kler!ne !l!%k!n b!lg!ler!n !lg!l! taraflara daha hızlı 
ula%tırılması !ç!n yerl! ve m!ll! KULE yazılımı gel!%t!-
r!lm!%t!r.

S!v!l Havacılık H!zmetler! 

2020 yılında Kov!d-19 salgınının ortaya çıkmasıyla dünya ha-
vacılı$ı %60 küçülme ya%ayarak salgından olumsuz olarak et-
k!lenen sektörler!n ba%ında gelmekted!r. Uluslararası kurulu%-
ların raporlarına göre, havayolu %!rketler!n!n 2020 yılındak! 
yolcu gel!rler!n!n öncek! yıla göre yakla%ık 350 m!lyar dolar dü-
%ece$! ve sektörde !st!hdam ed!len yakla%ık 26 m!lyon çalı%anın 
!%!n!n r!sk altında oldu$u tahm!n ed!lmekted!r. 

Tedb%rler

• Kov!d-19 pandem!s! henüz pandem! olarak !lan ed!lme-
den önce salgının dünyada yayılma hızı tahm!n ed!len-
den daha büyük b!r %ek!lde gel!%m!%, bu yayılım hızında 
uzak yerlere hızlı ula%ım sa$layan havayolu seyahat!n!n 
rolü konu%ulmaya ba%lamı%tır. Bu nedenle, henüz vaka 
!le kar%ıla%mayan Türk!ye’de haval!manlarında b!r d!z! 
tedb!rler!n alınması !ht!yacı do$mu%tur.

• Uluslararası uçu%lar Sa$lık Bakanlı$ı !le koord!nel! ola-
rak 5 #ubat 2020 tar!h!nden !t!baren kademel! olarak 
durdurulmaya ba%lanmı% ve tüm uçu%lar 27 Mart 2020 
tar!h!nde durdurulmu%tur. 

• Normalle%me sürec!nde, üyes! olunan uluslararası ku-
rulu%ların aldı$ı önlem ve tedb!rlere uygun %ek!lde faa-
l!yetler sürdürülmü%tür. Bu kapsamda;
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• Mevzuat pandem! ko%ullarına göre yen!den rev!ze 
ed!lm!%t!r.

• "ç hat uçu%lar, 1 Haz!ran 2020 tar!h!nden !t!baren 
kademel! olarak ba%latılmı%tır. 

• Ülkem!z!n !k!l! havacılık anla%ması olan tüm ülke-
lerle ayrı ayrı resm! yazı%malar ve müzakereler ger-
çekle%t!r!lerek dı% hat uçu%ları 11 Haz!ran 2020 ta-
r!h!nden !t!baren kademel! olarak açılmı%tır.

• Sektörün toparlanmasına yardımcı olmak !ç!n destek 
ve te%v!kler hayata geç!r!lm!%t!r.

• Havaalanı Pandem! Tedb!rler! ve Sert!f!kasyonu Genel-
ges! ve ek!nde yer alan Havaalanı KOV"D-19 Standartları 
Rehber!ndek! gerekl!l!kler !%let!len tüm haval!manların-
da yer!ne get!r!lm!% ve bu kapsamda haval!manlarımız 
sert!f!kalandırılmı%tır. 

• Türk!ye B!l!msel ve Teknoloj!k Ara%tırma Kurumu Mar-
mara Ara%tırma Merkez! Ba%kanlı$ı tarafından ger-
çekle%t!r!len Ar-Ge çalı%maları sonucunda Kov!d-19 
!nakt!ve ed!c! özell!$! Kayser! Erc!yes Ün!vers!tes! La-
boratuvarlarında % 100 akt!f Kov!d-19 kullanılarak ya-
pılan testlerle kanıtlanan UVC ster!l!zasyon c!hazları-
nın haval!manlarında kullanılmasına yönel!k gerekl! 
planlamalar yapılmı%tır.

• Bu kapsamda; 20 Adet Tünel T!p! Ultrav!yole Ster!l!zas-
yon C!hazı ve 27 Adet Yürüyen Merd!venler!n El Tutma 
Bantları Ultrav!yole Ster!l!zasyon C!hazlarının tem!n ve 
tes!s! gerçekle%t!r!lm!%t!r.
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• ICAO, ACI, IATA, EASA vb. !lg!l! uluslararası kurulu%lar-
ca yayımlanan tüm yayınlar tak!p ed!lm!%, öneml! olab!-
lecekler!n çev!r!s! yapılarak Ula%ım ve Altyapı Bakanlı-
$ının !st!fades!ne sunulmu%tur.

• Haz!ran 2020’de EASA ve ECDC (European Centre for 
D!sease Prevent!on and Control, Avrupa Hastalık Ön-
leme ve Kontrol Merkez!) tarafından Kov!d-19 Av!at!on 
Health Safety Protokol programı ba%latılmı%tır. Havacı-
lık !%letmeler! programa katılım sa$lamak suret!yle söz 
konusu program kapsamında !stenen ver!ler! EASA’ya 
düzenl! olarak sa$lamaktadır. Türk!ye 14 Temmuz 2020 
tar!h!nde söz konusu programa dah!l olmu%tur.

Sektörel Destekler

• Ya%adı$ımız bu süreç !çer!s!nde haval!manlarında h!z-
met veren havayolu kurulu%ları, yer h!zmet kurulu%ları 
ve t!car! hac!m !%leten k!%! ve kurulu%lara destek olmak 
amacıyla öncel!kle pandem! sürec!n!n ba%langıcından 
!t!baren Mart, N!san ve Mayıs aylarına a!t kes!len tüm 
faturalar ödeme süreler!ne 90 gün eklenmek suret!yle 
b!r öteleme yapılmı%, sonrasında !se pandem! sürec!-
n!n devam etmes! neden!yle Mart, ayında kes!len aylık, 
N!san, Mayıs ve Haz!ran ayları !ç!n 3 aylık düzenlenen 
ve daha önce 90 gün süreyle ötelenen faturalar 31 Ocak 
2021 tar!h!ne ötelenm!%t!r. 

• Haval!manı, term!nal ve yer h!zmetler!ne a!t !%letmele-
r!n ruhsat ve temd!t ödemeler!ne a!t 38 M!lyon TL borç 
ertelenm!%t!r.

• SHGM 2020 yılı H!zmet tar!fes!nde %50 !nd!r!me g!d!-
lerek 7 m!lyon TL katkı sa$lanmı%tır.

• Balon !%letmeler!n!n ruhsat ve temd!t ödemeler!ne a!t 
15 M!lyon TL borç ötelenm!%t!r.
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• Yolcu haklarına !l!%k!n düzenleme !le havayollarından 
b!let !ades!nden kaynaklı 750 M!lyon Dolarlık kontrol-
süz çıkı% engellenm!%t!r. B!let !adeler!n!n uçu%ların ba%-
lamasından 2 ay sonra yapılması yolcu hakları bakı-
mından garant! altına alınmı%tır.

• Tüm l!sanslı havacılık personel!n!n l!sanslarının geçer-
l!l!k süreler! temd!t ed!lm!%t!r. 

• THY ve d!$er yerl! havayolu kurulu%larının 1 Temmuz 
2020-31 Aralık 2020 tar!hler!n! kapsayan uçak h!zmetle-
r!ne !l!%k!n düzenlenen/düzenlenecek faturalara a!t öde-
meler! gec!kme fa!z! alınmaksızın 31 Ocak 2021 tar!h!ne 
ötelenm!%t!r. Toplamda 78 m!lyon TL öteleme yapılmı%tır.

• THY tarafından gerçekle%t!r!len yurt dı%ında bulunan 
vatanda%larımızın ülkem!ze get!r!lmes!ne yönel!k olarak 
yapılan tahl!ye uçu%larından da haval!manı çalı%ma saat! 
uzatılmasına yönel!k alınan ücretler !ptal ed!lm!%t!r.

• Yer h!zmetler! kurulu%larına yönel!k olarak çalı%ma ruh-
sat temd!t ödemeler!n!n son ödeme tar!hler! Mart, N!san, 
Mayıs aylarına denk gelen ve ötelenen faturalar !le ve ha-
z!ran ayına a!t faturalar gec!kme fa!z! alınmaksızın 31 
Ocak 2021 tar!h!ne ötelenm!%t!r. Toplamda 910.600 Euro 
Çalı%ma Ruhsatı Temd!t ödemes! 3 ay ötelenm!%t!r. 

• Haval!manlarında faal!yet gösteren hava yolu, yer h!z-
met kurulu%ları ve t!car! hac!m !%leten k!racılar !ç!n 
2020 yılı !ç!nde düzenlenen ve vades! 31 Ocak 2020 ta-
r!h!ne ötelenen k!ra bedel! faturalarına a!t tutarlar !ptal 
ed!lm!%t!r.

• "lg!l! k!%! ve kurulu%lara tahs!sl! mahallere a!t geçen yı-
lın N!san, Mayıs, Haz!ran dönem!ne a!t 3 aylık, 1 Tem-
muz-31 Aralık 2020 dönem! !ç!n de 6 aylık düzenlene-
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rek vades! ötelenen k!ra bedel! faturalarına a!t tutarlar 
!ptal ed!lm!%t!r. 2021-2022 dönem!ne a!t k!ra bedeller! 
de 2 yıl boyunca yüzde 50 !nd!r!ml! uygulanacaktır. 

• 2021 yılına a!t k!ra bedeller!nde ve 2021 yılı DHM" ücret 
tar!fes!nde artı% yapılmamı%tır. 

• 2021 yılı temd!t ödemeler! Eylül ayına kadar ertelenm!%t!r.

• Haval!manı/term!nal !%let!c!s! %!rketlerle yapılan söz-
le%melere !l!%k!n gerekl! tedb!rler alınmı%tır.

• V!deo konferans yöntem!yle e-!hale gerçekle%t!r!lm!% ve 
gerçekle%t!r!lmeye devam edecekt!r.

• E-Do$rudan Tem!n Uygulaması 1 #ubat 2021 tar!h! !t!-
bar!yle p!lot uygulama olarak ba%latılmı%tır. 

Postacılık H!zmetler!

Tüm dünyada oldu$u g!b! ülkem!zde de ya%anan pandem! dö-
nem!nde Kov!d-19 !le mücadele kapsamında devlet yardımları-
nın !lg!l!lere ula%tırılması çalı%malarının tamamına yakını PTT 
tarafından gerçekle%t!r!lm!%t!r.

Tedb%rler

• Dünya Posta B!rl!$!ne üye ülkelerde uygulanan önlem-
lere uygun %ek!lde önlemler alınmı%tır.

• Kov!d-19 salgını !le mücadele kapsamında posta sektö-
rünün güvenl! b!r %ek!lde h!zmetler!ne devam etmes! 
adına hem ülke posta !dareler! hem de uluslararası ku-
rulu%lar ve b!rl!kler düzey!nde önlemler alınmaktadır. 

• Vatanda%lara Devlet!m!z tarafından gönder!len ücret-
s!z maskeler!n PTT tarafından konutlarında tesl!m! 
gerçekle%t!r!lm!%t!r.
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• 65 ya% üstü vatanda%ların; maa% ve sosyal yardım  
ödemeler!n!n konutlarında tesl!m ed!lmes!, PTT %ube-
ler!ne g!tmeden ba%vurularını e-Devlet kapısı üzer!n-
den yapmaları hal!nde e-Devlet %!freler!n!n konutla-
rında tesl!m!n!n sa$lanması, Devlet Malzeme Of!s!n!n 
kurumlara gönderd!$! maskeler!n ta%ınması gerçekle%-
t!r!lm!%t!r.

• Gönder! tesl!m! esnasında olu%ab!lecek olası r!skler! 
azaltmak !ç!n SMS kodu !le do$rulama yapılarak T.C. 
k!ml!k numarası ve !mza alınmasına gerek kalmayan 
uygulama devreye alınmı%tır.

• SMS üzer!nden emekl! mü%ter!ler!m!z!n kred! ba%vuru-
larının alınab!lmes! !ç!n “PTT SMS Kred!” h!zmet!m!ze 
ba%lanılmı%tır. 

• Kov!d-19 sebeb!yle !ptal ed!len yüz yüze e$!t!mlerden 
!çer!$! PTT Akadem!de olanlar e-e$!t!m olarak perso-
nele ver!lm!%t!r. 

• Ekonom!k "st!krar Kalkanı Destek Programı Ödemeler! 
hak sah!pler!ne konutta tesl!m !%lem! !le gerçekle%t!r!l-
meye ba%lanmı%tır.

Karayolları Çalı$maları

Pandem! sürec!nde yatırımlara devam ed!lmes!n! tem!nen %an-
t!ye faal!yetler!n!n kes!nt!ye u$ramaması !ç!n personel ve teda-
r!kç!ler!n dı%arı çıkma yasa$ı ve ula%ım kısıtlamalarından !st!s-
na tutulması sa$lanmı%tır. Bu kapsamda yürütülen yatırımlar 
%öyled!r;

• 1.014 km Bölünmü% Yol (463 km Otoyol dah!l), 

• 1.756 km B!tümlü Sıcak Karı%ım (BSK) kaplama, 
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• 588 km Tek Yol, 

• 352 adet 42,9 km köprü 

• 45 adet 75,5 km tünel 

yapımı tamamlanarak h!zmete açılmı%tır.

• Yap "%let Devret Model!yle yapılan otoyollardan;

• Ankara – N!$de Otoyolu (330 km) ve 

• Menemen – Al!a$a – Çandarlı Otoyolu (96 km) h!z-
mete açılmı%tır.

• Kuzey Marmara Otoyolu (398 km) 9,1 km uzunlu-
$undak! 7.kes!m! har!ç tamamlanmı%tır. (Kalan 9,1 
km’l!k kes!m!n 2021 yılının !lk yarısında tamamla-
narak traf!$e açılması hedeflenmekted!r).



TÜRK!YE’N!N KOV!D $19 !LE MÜCADELEDE KAPSAYICI ÇALI"MALARI  |  237  

• Kamu Özel Sektör "%b!rl!$!yle yapımı planlanan otoyol 
projeler!nden Aydın-Den!zl! Otoyolu ve Kuzey Marma-
ra Otoyolu 8. Kes!m (Ba%ak%eh!r - Nakka% Arası) Otoyol-
larının !haleler! yapılmı%tır.

• Aydın-Den!zl! Otoyolu Yap-"%let-Devret Model! !le 
Yapılması, "%let!lmes! ve Devr! "%! "hales! 3 Tem-
muz 2020 tar!h!nde yapılmı%tır. 16 Kasım 2020 ta-
r!h!nde temel atma tören! yapılmı% ve çalı%malara 
ba%lanmı%tır.

• 30 Haz!ran 2020 tar!h!nde Kuzey Marmara Otoyo-
lu (3. Bo$az Köprüsü Dah!l) Projes! Nakka%-Ba%ak-
%eh!r (Ba$lantı Yolları Dah!l) Kes!m! Yap-"%let-Dev-
ret Model! !le Yapılması, "%let!lmes! ve Devr! "%! 
"hales! Kapalı Tekl!f Usulü !le yapılmı%tır.

• Tedar!k z!nc!r!n! de kapsayacak %ek!lde traf!k güvenl!-
$!n!n tem!n! ve ula%ımda aksamalar ya%anmaması !ç!n 
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ac!l durumlara müdahale ek!pler! bel!rlenm!% ve görev-
lend!r!lm!%t!r. Alo 159 Yol Danı%ma B!r!m!nde haberle%-
me memurlarının görev sürekl!l!$! !le Karayolları #ube 
#efl!kler!nde nöbetç! kar mücadele ve ac!l durumlara 
müdahale ek!pler!n!n bulundurulması planlanmı% ve 
çalı%malarda kes!nt!s!z devamlılık sa$lanmı%tır. 

• Otoyol H!zmet Tes!sler! !çer!s!nde bulunan restoran ve 
kafeler, alı%ver!% mekanları mesa! saatler! !le sınırlı ol-
mak ve katı f!z!k! mesafe ko%uluyla ve h!jyen kuralları 
uygulanarak açık tutulmu%tur.

• Yol boylarındak! VMS’ler (De$!%ken Mesaj "%aretler!) 
kanalıyla Karayollarını kullanan vatanda%lara Kov!d-19 
!le !lg!l! b!lg!lend!rmeler yapılmı%tır. 

• Kurumumuza !% yapan yüklen!c!ler!n mal! yönden des-
teklenmes! mah!yet!nde teml!kname konusunda geç!c! 
süre !le gerekl! de$!%!kl!kler yapılmı%tır.

Dem!ryolu H!zmetler!

Yolcu Ta'ıma H%zmetler%

• Kov!d-19 tedb!rler! kapsamında tüm yolcu trenler! ve 
setler!n yolcuların seyahat ett!$! bölümler !le dezenfek-
tasyona tab! tutulmaktadır.

• Avrupa’dan gelen yolcu trenler!n!n Kapıkule’den g!r!%!n-
de y!ne "ran Transasya seferler! ba%laması durumunda 
Kapıköy g!r!%!nde termal kameralarımızla !lk ate% ölçü-
mü yapılmı% ve kapsamlı sa$lık kontrolünün yapılması, 
karant!na yer! ve süres!n!n bel!rlenmes! !ç!n gerekl! ted-
b!rler alınmı%tır.

• Yüksek hızlı trenler, 28 Mayıs 2020- 1 Mart 2021 tar!hle-
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r! arasında sosyal mesafeye uygun yüzde 50 kapas!te ve 
oturma düzen!yle !%let!lm!%t!r.

• Soka$a çıkma yasa$ının uygulandı$ı hafta sonlarında 
sa$lık çalı%anlarını ve !%ler!ne g!tmek zorunda olan va-
tanda%larımız !ç!n Ankara’da Ba%kentray, "stanbul’ da 
Marmaray !%let!lmeye devam ed!lm!%t!r.

• Marmaray ve Ba%kentray seferler!nde "l Hıfzıssıhha Ku-
rullarının kararları do$rultusunda oturma düzen! get!-
r!lm!%t!r. 

• Sa$lık çalı%anlarına Marmaray ve Ba%kentray !le ücret-
s!z seyahat hakkı tanınmı%, bu kapsam da 24 Mart 2020 
tar!h!nden bu yana Ba%kentray’da 113.120, Marmaray’da 
2.322.971 sa$lık çalı%anı ücrets!z seyahat etm!%t!r.

Yük Ta'ıma H%zmetler%

Kov!d-19 salgınını önlemek amacıyla ülkelerarası geç!%ler!n kı-
sıtlanması tüm dünyada tedar!k z!nc!r!n! sekteye u$ratmı%tır. 
Bu süreçte, ülkeler!n sınır geç!%ler!ne get!rd!$! önlem ve sınırla-
malar sonrası hükümet!m!z dem!ryolu yük ta%ımacılı$ının de-
vam etmes! !ç!n anında gerekl! tedb!rler! almı%, dem!ryolu ta-
%ımaları !ç!n sınırları açık tutmu% ve karayolu ta%ımalarından 
dem!ryoluna öneml! oranda yük akı%ı olmu%tur. 

• Artan bu talepler!n kar%ılanması ve tedar!k z!nc!r!n!n 
aksatılmaması amacıyla gerekl! tedb!rler alınmı% ve 
tüm dem!ryolu sınır kapılarımızda ta%ımacılık !nsan te-
massız gerçekle%t!r!lmeye ba%lanmı%tır.

• Sınır Garımızın hem Türk!ye tarafında hem de kar%ı ta-
rafta vagon dezenfekte s!stem! kurulmu% ve bu kapsamda 
"ran !le Kapıköy sınır !stasyonunda, lokomot!fler!n kend!  
sınırları !ç!nde kalmak ve yük vagonlarının dezenfekte 
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ed!lm!% olması kaydıyla uluslararası yük ta%ımacılı$ı !n-
san teması olmaksızın devam etm!%t!r.

• Bulgar!stan !le Kapıkule ve Gürc!stan !le Ahılkelek sınır 
!stasyonlarında herhang! b!r kısıtlama olmaksızın ulus-
lararası yük ta%ımacılı$ı devam etm!%t!r.

• "ran-Türk!ye dem!ryolu sınır !stasyonuna vagon dezen-
feks!yon s!stem! kurularak gelen ve g!den vagonların 
dezenfeks!yonu sa$lanmaktadır.

• Bakü-T!fl!s-Kars dem!ryolu hattında ta%ınan mevcut 
yüke ek günlük 3.500 ton yükün ta%ınab!lmes! !ç!n ça-
lı%ma yapılmı%tır. 

• 2020 yılında uluslararası yük ta%ımaları !se yüzde 35 ar-
tarak 3,4 m!lyon ton, toplamda !se yük ta%ımaları yüzde 
2 artı%la 29,9 m!lyon ton olarak gerçekle%m!%t!r.

Sosyal Destek H%zmetler%

• Kov!d-19 neden!yle kend!s! veya b!r yakını hastalanan 
dem!ryolu çalı%anlarına destek olmak amacıyla Sosyal 
Destek Serv!s! kurulmu%tur. 

• Koronav!rüse kar%ı kurumsal tedb!rler!n yanı sıra b!-
reysel çabaların çok öneml! oldu$u gerçe$!nden hare-
ketle, yolcular ve personel, el tem!zl!$!ne ve d!$er öne-
r!lere d!kkatle uymaları konusunda Sa$lık Bakanlı$ı 
tarafından hazırlanan af!% ve v!deolarla b!l!nçlend!r!l-
mekted!r.

• "lk a%amada TCDD Genel Müdürlü$ü "% Sa$lı$ı ve Gü-
venl!$! Kurulu ac!l gündemle toplanarak çalı%an perso-
nel !ç!n örnek olacak karar almı%tır. 
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• "k!nc! a%amada Gar ve "stasyonlarda yolcu h!zmetler!n! 
de kapsayacak %ek!lde ek kararlar alınmı%tır.

• Üçüncü a%amada !se tüm bu kararları ve salgının !ler-
lemes!ne ba$lı olarak alınacak ek tedb!rler! !çeren Sal-
gın R!sk De$erlend!rmes! ve enfekte b!r çalı%an/yolcu 
ortaya çıkması durumunda yapılacak !%lemler! tanım-
layan, Salgın Ac!l Durum Planı Kov!d-19 Rehber! yayım-
lanmı%tır. 

Kıyı Emn!yet! 

• 7 gün 24 saat görev yapan Kıyı Emn!yet! Genel Müdür-
lü$ü Ek!pler!, adalar bölges! ba%ta olmak üzere her tür-
lü hava %artında ula%ım zorlu$u olan bölgelerden ve !h-
t!yaç duyulan durumlarda sey!r hal!ndek! gem!lerden 
270 hasta nakl! sa$lamı%tır. 
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3.9. Tarım Dostu Düzenlemeler

Kaynakların sürdürüleb!l!r yönet!m! konusunda ortaya çıkan 
toplum talepler! !le küresel gel!%!m ve de$!%!mlere uyum d!kka-
te alınarak yen! pol!t!ka ve stratej!ler!n gel!%t!r!lmes! amacıyla 
Kov!d-19 sürec! ülkem!z! etk!lemeye ba%lamadan önce tarım ve 
gıda tedar!k!nde tüm hazırlıklar yapılmı%tır. Bu kapsamda pe-
rakendec!ler, tedar!kç!ler, üret!c!ler ve tarımsal STK’larla hızlı 
ve etk!n görü%meler yapılmı%, gıda !%letmeler!n!n hammadde 
tedar!k!nden, ürün tesl!matlarına kadar her a%amada gerekl! 
tedb!rler en üst sev!yede alınmı%, ürün stokları kontrol ed!lm!%, 
h!jyen %artlarının sa$lanmasına yönel!k denet!mler sıkıla%tı-
rılmı% ve f!yat artı%larının olmaması !ç!n sıkı tak!p yapılmı%tır. 
Tarım ve gıda ürünler! tem!n!nde devamlılık sa$lanmı%tır. Ya-
pılan çalı%malarla dünyada b!rçok ülkede market rafları hızlıca 
bo%alırken, Türk!ye’de 83 m!lyon vatanda%ımızın gıda !ht!yacı 
fazlasıyla kar%ılanmı%tır. 

Tarım ve Hayvancılıkta Üret!m!n Devamlılı"ının Sa"lanması 

• Vatanda%ların sa$lıklı gıdaya er!%!m!n! kar%ılamak üze-
re gıda üret!m ve de$er z!nc!r!n!n canlı kalmasını sa$la-
mak, tedar!kten loj!st!$e kadar tüm s!stem! çalı%ır halde 
tutmak !ç!n gerekl! tüm tedb!rler alınmı%tır.

• Tarım ve hayvancılık faal!yetler!nde bulunan vatanda%-
lar soka$a çıkma yasa$ından muaf tutulmu%tur.
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• Mevs!ml!k tarım !%ç!ler!n!n %eh!rler arası seyahatler!n-
de kolaylık sa$lanmı%tır. Çay hasadı !ç!n mevs!ml!k !%ç!-
ler!n !z!nler! e-devlet üzer!nden alınmaya ba%lanmı% ve 
20 Mayıs 2020 tar!h!nden !t!baren çay hasadı !ç!n !llere 
g!tmeler! sa$lanmı%tır.

• Kov!d-19 sürec!nde üret!m!n sürdürüleb!l!rl!$! ve gıda 
tedar!k!nde sorun ya%amamak !ç!n Tarım ve Gıda ala-
nında B!l!m Kurulu olu%turulmu%tur.

• Taleb! kar%ılayacak ürün stokları kontrol ed!lm!%, h!j-
yen %artlarının sa$lanmasına yönel!k denet!mler sıkı-
la%tırılmı% ve f!yat artı%larının olmaması !ç!n sıkı tak!p 
yapılmı%tır.

• Salgın süres!nce ç!ftç!ler, hayvancılıkla !%t!gal edenler 
ve gıda !%leyen !%letmeler faal!yetler!ne kes!nt!s!z de-
vam ett!r!lm!%t!r.

• Planlı üret!m!n yapılmasını sa$layacak ve tarımda d!j!-
talle%me adına çok öneml! b!r proje olan D!j!tal Tarım 
Pazarı (D"TAP) hayata geç!r!lm!%t!r.

• 81 !l!m!zde ek!m, d!k!m, gübreleme, sulama, !laçlama, 
çapalama, bakım vb. faal!yetler!n devamı sa$lanmı%tır.

• Tüm ç!ftç!ler; tarlalarına, bahçeler!ne, seralarına ve ç!ft-
l!kler!ne rahatça ula%ab!lm!%t!r.

• Gübre, tohum, !laç, yem vb. tarımsal g!rd!ler!n üret!m, 
er!%!m ve da$ıtımı kes!nt!s!z devam etm!%t!r.

• Veter!ner hek!mler ve z!raat mühend!sler! sahada üret!-
c!n!n yanında olmu%tur.

• Tarım !%ç!ler!n!n h!jyen ve koruyucu malzemelere er!%!-
m! kolayla%tırılmı%tır.
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• ALO174 Gıda Hattı !le WhatsApp "hbar Hattı (0 501 174 
0 174) vatanda%ların !hbar, %!kâyet, soru ve sorunlarına 
!l!%k!n 7/24 h!zmet vermekted!r.

• E-Ç!ftç! portalı hayata geç!r!lm!%t!r.

• Do$a Koruma ve M!ll! Parklar Genel Müdürlü$ü ba$-
lı 15 bölge, 81 !l müdürlü$ü ve 159 %efl!k vasıtasıyla  
hayvanların salgın sürec!nde herhang! b!r sebeple !h-
mal ed!lmemes! ve aç-susuz bırakılmaması amacıyla 
bütün önlemler alınmı%tır.

Tarımsal Destekler

• Tarımsal destekler!n %60’ı !lk 5 ayda ç!ftç!ler!n hesabı-
na yatmı%tır.

• Tarımsal destek m!ktarı b!r öncek! yıla göre %37 artırı-
larak 2020 yılında 22 M!lyar TL’ye çıkarılmı%tır.

• 2020 yılında %80’n! (9,86 M!lyar TL) !lk 6 ayda olmak 
üzere bugüne kadar 11,5 m!lyar TL b!tk!sel üret!m des-
te$! ödenm!%t!r.

• Kısıtlı zaman !çer!s!nde hareket ederek, %eh!rlerara-
sı ula%ımda kısıtlamaların oldu$u dönemde 6.100 ton 
bu$day, arpa, merc!mek, kuru fasulye, mısır, ayç!çe$!, 
çelt!k tohumlarını % 75 h!be yoluyla da$ıtılmı%tır.

• Tarımsal üret!m!n kes!nt!s!z devam etmes! !ç!n mevcut 
gübre destekler! %100 artırılmı%tır.

• Hububatta (bu$day, arpa, çavdar, yulaf, t!r!t!kale) deka-
ra 8 TL olan gübre deste$! 16 TL’ye, d!$er ürünlerde de-
kara 4 TL olan gübre deste$! 8 TL’ye, ayrıca organ!k ve 
organom!neral gübre kullanan üret!c!lere !lave olarak 
dekara 10 TL olan destekleme ödemes! dekara 20 TL’ye 
çıkarılmı%tır.
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• Kov!d-19 sürec!nde üret!c!ler!m!z!n ma$dur olmaması 
!ç!n B!tk!sel Üret!m Desteklemeler! kapsamında; fark 
(pr!m) destekler! !le "y! Tarım ve Organ!k Tarım destek-
lemeler! ba%vuru süreler! uzatılmı%tır.

• Ya$lı tohumlu b!tk!ler !le sofralık zeyt!ne yönel!k pr!m 
destekler! son ba%vuru tar!h! 30 N!san 2020’ye, hubu-
bat, baklag!ller ve dane mısır pr!m destekler! son ba%-
vuru tar!h! 29 Mayıs 2020’ye, “"y! Tarım Uygulamaları 
ve Organ!k Tarım” desteklemeler! son ba%vuru tar!h! 30 
N!san 2020’ye uzatılmı%tır.

• Haz!neye a!t tarım araz!ler!n! k!ralayan ç!ftç!ler!n N!san, 
Mayıs ve Haz!ran ayı k!ra ödemeler! 6 ay süreyle ertelen-
m!%t!r. Bu ertelemeden 10 b!n 375 ç!ftç! yararlanmı%tır.

• Ek!lmeyen haz!ne araz!ler!n!n üret!me kazandırılması 
!ç!n çalı%malara hız ver!lm!%t!r. Kov!d-19 !le etk!n müca-
delen!n yanı sıra tarımsal üret!mde sürdürüleb!l!rl!$!n 
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sa$lanması ve gıda arz güvenl!$!n!n korunması ama-
cıyla Tarım ve Orman Bakanlı$ınca ba%latılan hububat, 
baklag!l, ya$lı tohumlar !le yem b!tk!ler! ba%ta olmak 
üzere b!tk!sel üret!m! gel!%t!recek çalı%malar kapsamın-
da kullanılmak üzere Do$u Anadolu Bölges! ba%ta ol-
mak üzere Tarım ve Orman Bakanlı$ınca bel!rlenen 7 
"lde toplam 14 m!lyon m( yüzölçümlü Haz!ne ta%ınma-
zı “B!tk!sel Üret!m!n Gel!%t!r!lmes! Projes!” çerçeves!nde 
ç!ftç!lerle yürütülecek projeler kapsamında kullanılmak 
üzere Tarım ve Orman Bakanlı$ına tahs!s ed!lm!%t!r. 

• TMO’nun hububat ve baklag!ller alım f!yatları hasattan 
önce 4 Mayısta açıklanmı%tır.

• Ekmekl!k bu$day alım f!yatı öncek! yıla göre %22 artırı-
larak ton ba%ına 1.650 TL’ye çıkarılmı%tır.

• TMO stoklarında p!r!nç ve bakl!yat arzı artırılmı%tır.
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• TMO, !%yerler!ne ula%ım !mkanı olmayan tüket!c!ler 
!ç!n https://www.epttavm.com onl!ne satı% s!stem! ve 
TMO’nun ülke genel!nde bulunan 150 satı% noktasında 
perakende satı%lar artarak devam etmekted!r.

• 2020 yılı çay alım f!yatı öncek! yıla göre %12,8 artı%la 3 
l!ra 27 kuru%a çıkarılmı%tır. 13 kuru%luk destekleme !le 
k!logramda üret!c!n!n el!ne geçen m!ktar 3 l!ra 40 kuru-
%a ula%mı%tır.

• Ar-Ge çalı%malarıyla; 25’! bu$day olmak üzere tarla b!tk!-
ler!nden toplam 79 çe%!t, 16 meyve çe%!d!, 9 sebze çe%!d! ve 
6 süs b!tk!s! çe%!d! tesc!llenerek üret!me kazandırılmı%tır.

• Salgın sürec!nde ah%ap sektörünün olumsuz etk!ler!n! 
azaltmak amacıyla kred! vadeler!nde ve fa!z oranların-
da de$!%!kl!k yapılmı%tır.

• Fa!zler aylık bazda %0,5, yıllık bazda 6 puan olarak re-
v!ze ed!lm!%t!r.

• Vade süres! (satı% durumuna göre) 2 ay uzatılmı%tır.

• Satı%larda ürün c!nsler!ne göre pe%!nat m!ktarı %20 !le 
%25 oranında dü%ürülmü%tür.

• Köylere özel a$açlandırma projeler! !ç!n 17 m!lyon TL 
h!be ver!lm!%t!r.

Hayvancılık Deste"!

• Hayvancılık deste$! 2020 yılında b!r öncek! yıla göre 
%32 artı%la 6,6 M!lyar TL’ye çıkarılmı%tır.

• Süt üret!c!s!n!n korunması ve üret!mde sürdüreb!l!rl!-
$!n sa$lanması amacıyla 2019 Aralık, 2020 Ocak, #ubat 
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ve Mart ayı Ç!$ Süt Pr!m Deste$! 15 kuru%a kadar artırıl-
mı%tır.

• 2. dönem buza$ı deste$! müracaatları, b!r defaya mah-
sus olmak üzere yet!%t!r!c!ler!n yazılı b!r talepte bulun-
masına gerek kalmadan alınmı%tır.

• Süt ve Bes! !%letmeler! !ç!n; Bakanlık Kayıt S!stem!ne 
kayıtlı, bel!rlenen %artları ta%ıyan 20 ba%a kadar sa$mal 
d!%! sı$ırı bulunan !%letmelere hayvan ba%ına 65 TL des-
tek sa$lanmı%tır.

• Küçükba%ta; Koyun-Keç! B!lg! S!stem!ne kayıtlı 50 ba%a 
kadar anaç koyun keç! varlı$ına sah!p !%letmelere hay-
van ba%ına 6,5 TL destek sa$lanmı%tır.

• Kov!d-19 sürec!nde süt üret!c!s! ve bes!c!m!z! koru-
mak amacıyla küçük a!le !%letmeler!ne yem deste$!  
ba%latılmı%tır. 

• Yem sektöründe sıkıntı ya%anmaması !ç!n TMO’nun 
yem sanay!ne ve yet!%t!r!c!ler!m!ze ürün tahs!s m!ktarı 
artırılmı%tır.

• TMO 90 gün vade !le vade farkı alınmaksızın bes!c! ye-
t!%t!r!c!lere 2020 yılı Mart, N!san ve Mayıs aylarında ar-
pa satı%ına ba%lanmı%tır.

Kred! Deste"!

• Ç!ftç!ler!n f!nansman !ht!yacını kar%ılamak !ç!n dü%ük 
fa!zl! kred! sa$lanmı%tır. Z!raat Bankası ve Tarım Kre-
d! Kooperat!fler!nden kullanılan kred!ler %25 !la %100 
oranlarında sübvanse ed!lmekted!r.

• Z!raat Bankası ve Tarım Kred! Kooperat!fler!n!n, 2020 



250  |  TÜRK!YE’N!N KORONAV!RÜSLE BA"ARILI MÜCADELES! 

yılı N!san ve Mayıs ayında dolacak kred!ler!n anapara 
ve fa!z tutarları 6 ay süreyle fa!zs!z olarak ertelenm!%t!r.

• 3 #ubat 2021 tar!hl! ve 3489 sayılı Cumhurba%kanı Ka-
rarı !le yakla%ık 161 b!n tarımsal üret!c!n!n 6 m!lyar 
TL’ye ula%an kred! taks!t! erteleme kapsamına alınmı%, 
ba%vurular sonucunda 97 b!n tarımsal üret!c! 4,5 m!lyar 
TL’l!k taks!t tutarını 6 aylı$ına fa!zs!z olarak ertelemey! 
terc!h etm!%t!r. Bahs! geçen erteleme kapsamında büt-
çeden yakla%ık 270 m!lyon TL’l!k kaynak aktarılmı%tır. 

• Tarım Kred! Kooperat!fler!n!n aldı$ı tedb!rlerle kred! 
ödemeler!ndek! gec!kmelere esnekl!k tanınmı%tır.

• Gec!kmeye g!ren kred!ler, tak!p hesaplarına aktarılma-
dan önce 90 gün yer!ne 180 gün beklenmes! sa$lanmı%tır.

• Ç!ftç!ler!n kred! borçları sebeb!yle R!sk Merkez!’ndek! 
s!c!l!ne mücb!r sebep notu dü%ülerek, ma$dur olması 
önlenm!%t!r.

• Z!raat Bankası, ç!ftç!ler!n b!r!km!% tarımsal elektr!k ve 
sulama borçlarını tek seferde kapatab!lmeler! !ç!n 36 
aylık vadel! uygun fa!zl! b!r kred! !mkânı sa$lanmı%tır.

Proje Deste"!

• Tarım ve hayvancılık yatırımların devam etmes! !ç!n 
IPARD Kırsal kalkınma destekler! kapsamında 158 M!l-
yon Avro (1,2 M!lyar TL’l!k) proje h!be ba%vuru ça$rısı-
na çıkılmı%tır.

• 13. Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenme-
s! Programının (KKYDP) h!be sözle%mes! !mzalama sü-
reçler! 1 ay uzatılmı%tır.
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• IFAD destekl! Göksu Ta%el! Havzası Kalkınma Proje-
s! (GTHKP) kapsamında Konya ve Karaman "ller!nde 
Proje kapsamında h!be ça$rıları salgın tehd!d! ortadan  
kalkıncaya kadar ertelenm!%t!r.

• KKYDP, IPARD, Kırsalda Uzman Eller ve ORKÖY des-
tekler! kapsamında; toplam 16,629 projeye 1,1 M!lyar TL 
destek ödenm!%t!r. 

• KKYDP destekler! 2025 yılına kadar uzatılmı%tır.
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3.10. Temassız ve Kes!nt!s!z T!caret 

Pandem! sürec!nde alınan tedb!rlerle b!rl!kte kısıtlı sosyal ha-
yatın !ht!yaçlarının tedar!k!nde zorluk ya%anması t!caret ala-
nında yapılan destek ve alınan kararların önem!n! artırmı%tır. 
Bu çerçevede hem t!caret hayatı !çer!s!nde görev alanların sa$-
lı$ını korumak hem de sürec!n büyük bölümünü ev!nde geç!r-
mek zorunda kalan m!lyonların !ht!yaçlarını kar%ılamak, ayrı-
ca ekonom!y! korumak amacıyla çok sayıda tedb!r, destek ve 
proje hayata geç!r!lm!%t!r.

T!caret!n Temassız ve Sorunsuz Sürdürülmes! 

• Temassız T!caret uygulaması !le Habur Gümrük Kapı-
sı’nın 1 Mart 2020 tar!h!nde kapatılmasının akab!nde, 
t!caret!n aksamamasını tem!nen tampon bölgede kon-
teyner/dorse/%oför de$!%!m! yoluyla !nsan teması ol-
madan t!caret!n gerçekle%t!r!lmes! sa$lanmı%tır. Hâl!-
hazırda, söz konusu Gümrük Kapısı’nda araç geç!%ler! 
pandem! önces!nde oldu$u g!b! normal usulde sürdü-
rülmekted!r.

• Bulgar!stan’a açılan Kapıkule Gümrük Kapısı’nda yer 
alan GT" TIR Parkı’nda, herhang! b!r !nsan teması ol-
maksızın gerekl! sa$lık tedb!rler! çerçeves!nde dorse/
%oför/konteyner de$!%!m! yoluyla güvenl! b!r %ek!lde t!-
caret!n devamlılı$ı sa$lanmı%tır. 
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• Temassız T!caret uygulaması kapsamında, "ran’a açılan 
Kapıköy Gümrük Müdürlü$ünde her !k! yönlü dem!ryo-
lu !%lemler! kontrollü olarak gerçekle%t!r!lm!%t!r. 4 Haz!-
ran 2020 tar!h! !t!barıyla bu uygulamaya son ver!lm!%t!r.

• Gürc!stan’a açılan kara sınır kapılarına yapılacak 
sevklerde “http://kackar.t!caret.gov.tr/duyurular/gun-
luk-t!r-say!lar!” adres!nden söz konusu kapılardan 
b!r öncek! günün çıkı% sayıları da kontrol ed!lmek ve 
mezkûr kapılarla e%güdüm sa$lanmak suret!yle, sevk 
!%lemler!n!n Sarp Gümrük Kapısı’ndak! yı$ılmaları en-
gelleyecek ve Akta% ve Türkgözü Gümrük Kapılarının 
da daha etk!n kullanılmasını tem!n edecek %ek!lde ya-
pılmasına yönel!k tüm önlemler alınmı%tır.

• Gürbulak Gümrük Kapısı’nın pandem! etk!s! !le kapa-
tılmasının ardından sevk!yatlar alternat!f güzergâh-
lara yönlend!r!lm!%t!r. Söz konusu geç!%ler!n Gürc!s-
tan-Azerbaycan ve Hazar üzer!nden gerçekle%t!r!lmes! 
!ç!n Gürc!stan !le kara sınır kapıları olan Sarp, Akta% ve 
Türkgözü kapılarının !%lem kapas!teler! artırılmı%tır. 
BTK hattında çıkı% yönünde Ocak 2020’de toplam 4.219 
ton olan e%ya ta%ıma de$er!, Haz!ran ayında yakla%ık 
28.000 ton sev!yes!ne çıkmı%tır.

• Ocak-#ubat ayında ortalama 659 vagon !le ta%ımacılık 
yapılan hatta temassız t!caret uygulamaları sayes!nde 
N!san ayı çıkı% toplamı 1.797 vagona ula%mı%tır. Haz!ran 
ayı !t!bar!yle 746 vagonla 21.718 ton e%yanın g!r!%, 1.405 
vagonla 45.354 ton e%yanın çıkı% !%lemler! yapılmı%tır. 

• Gümrük !dareler! tarafından sunulan muhtel!f h!z-
metler!n e-devlet üzer!nden veya Bakanlık web sayfa-
sı üzer!nden ula%ılacak programlar vasıtasıyla ver!lme-
s! mümkün bulunmakta olup yükümlüler!n !%lemler! 
mümkün oldu$unca gümrük !dareler!m!zle temas kur-
madan gerçekle%t!rmeler! tem!n ed!lm!%t!r.
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• "hracatta Kâ$ıtsız Gümrük Projes! kapsamında, güm-
rük beyannames! !le !lg!l! tüm !%lemler!n kâ$ıtsız or-
tamda yürütülmes! sa$lanmı%tır. 

• Pandem! dönem!nde !lk defa !thalatta yer!nde güm-
rükleme uygulaması hayata geç!r!lm!%, temas etmeden 
gümrük !%lemler!n!n tamamen elektron!k ortamda ger-
çekle%t!r!lmes! sa$lanmı%tır.

• "hracatta düzenlenen Men%e #ahadetnameler! !le Form 
A Men%e Belgeler!n!n oda ve b!rl!klerce !mzalanması 
uygulamasına son ver!lerek 8 N!san 2020 !t!barıyla ta-
mamen elektron!k olarak düzenlenmes! ve onaylanma-
sı sa$lanmı%tır.

• Elektron!k ortamda düzenlenen ve onaylanan men%e 
!spat ve dola%ım belgeler!n!n gümrük v!zes! kısmında 
!lg!l! ülke makamlarınca aranan gümrük memurlarının 
ıslak !mzasına !l!%k!n uygulamaya 1 Temmuz 2020 tar!-
h!nden !t!baren son ver!lm!%, tamamı elektron!k ortama 
alınmı%tır.

• Yükümlüler!n gümrük !dareler!nde geç!rece$! zamanın 
azaltılması ve t!caret!n aksamamasını tem!nen 4 Mayıs 
2020 tar!h! !t!bar!yle sarı hattan kırmızı hatta çevr!len 
gümrük beyannameler!nde, beyannamen!n beyan sah!b! 
hanes!ndek! yükümlünün Yükümlü Kayıt ve Tak!p S!ste-
m!’nde kayıtlı bulunan elektron!k posta adres!ne anlık 
b!ld!r!m gönder!lmes! uygulaması devreye alınmı%tır. 

• Yolcu beraber!nde get!r!len numune, serg! ve fuar e%ya-
sı !le yolcu beraber!nde geç!c! olarak çıkarılan ve ger! 
get!r!len numune, serg! ve fuar e%yasına !l!%k!n beyanın, 
elektron!k ortamda daha hızlı ve kolay yapılab!lmes!ne 
!mkân tanınmı%tır.
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• Tek Pencere S!stem! !le e%yanın !thal! ve !hracı !ç!n ge-
rekl! !z!n ba%vuruları ve onay süreçler! elektron!k or-
tamda yapılması sa$lanmı%tır. 

• E-Tem!nat projes! kapsamında gümrük !dareler!ne h!-
taben düzenlenen tem!nat mektupları elektron!k or-
tamda düzenlenmeye ba%lanmı%tır.

• Gümrük !dareler!nde yapılacak ayn!yat tesp!t !%lemle-
r!nde, sadece ayn!yat tesp!t! !ç!n e%yanın kırmızı hatta 
yönlend!r!lmemes! amacıyla, ayn!yat tesp!t! !çeren r!sk 
prof!ller!n!n tak!pler! durdurulmu%tur.

• "stanbul Haval!manı’nda bulunan CT tomograf!k bagaj 
tarama s!stem! g!b! son teknoloj! s!stem sayes!nde üç 
boyutlu yüksek çözünürlüklü görüntü alınarak ve gö-
rüntü operatör ekranında 360 derece döndürülerek te-
masın sıfıra !nd!r!lmes! sa$lanmı%tır.

• Terahertz dalgaları !le yolcu üzer!ndek! e%yayı tesp!t 
edeb!len yolcu görüntüleme s!stemler! sayes!nde beyan 
dı%ı ya da yasak e%yanın tesp!t! f!z!ksel müdahaleye ge-
rek olmadan yapılmaktadır.

• Geç!c! !thalat rej!m!, gümrük kontrolü altında !%leme 
rej!m!, har!çte !%leme rej!m! ve geç!c! !hracat kapsamın-
da gümrük !dares!nce ver!len !z!n süres! yükümlü tara-
fından herhang! b!r ba%vuruda bulunmasına gerek ol-
maksızın 30 Haz!ran 2020 tar!h!ne kadar uzatılmı%tır. 
Ayn!yet tesp!t !%lemler!n!n fatura b!lg!ler!, foto$raf, ser! 
no vb. belge/b!lg!ler d!kkate alınarak gerçekle%t!r!lmes! 
sa$lanmı%tır. 

• Geç!c! olarak !thal ed!len e%yanın ta%ınmasına veya am-
balajlanmasına mahsus olan e%yanın geç!c! !thalat !z!n 
süreler! de 31 Aralık 2020 tar!h!ne kadar uzatılmı%tır.
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• Gümrük !dares!ne sunulan e%yanın gümrükçe onay-
lanmı% b!r !%lem ve kullanıma tab! tutuluncaya kadark! 
bekleme süreler!ne !l!%k!n uzatım talepler! mücb!r se-
bep olarak de$erlend!r!lm!%t!r. 

• Trans!t rej!m!nde varı%/çıkı% gümrük !dares! de$!%!kl!k-
ler!nde ve tüm trans!t süre sınırı a%ımlarında para ceza-
sı uygulanmaması sa$lanmı%tır.

• Trans!t rej!m!nde varı% gümrü$ünce tesp!t ed!len eks!k-
l!k ve fazlalık tak!batlarına !l!%k!n süreler!n !%let!lme-
mes! sa$lanmı%tır.

• Yetk!lend!r!lm!% Yükümlü Sert!f!kası ba%vuru sürec!n-
de süreler durdurulmu%, f!rmaların süreden dolayı ba%-
vurularının olumsuz sonuçlanması engellenm!%t!r. 

• Yetk!lend!r!lm!% Yükümlü Sert!f!kası ba%vurusu ve son-
radan kontrol !%lemler! kapsamında !lave süre tanın-
mı%tır.

• Onaylanmı% K!%! Statü Belgeler!n!n yen!lenmes! süre-
c!nde !lave süre tanınmı%tır.

• Men%e %ahadetnames!n!n sonradan !brazına yönel!k al-
tı aylık süre 1 #ubat 2020 tar!h! !le 30 Haz!ran 2020 tar!-
h! arasında durdurulmu% ve mezkûr süren!n 1 Temmuz 
2020 tar!h!nden !t!baren kaldı$ı yerden devam etmes! 
sa$lanmı%tır. 

• Emsal tahl!l raporu kullanımı süreler! uzatılmı%tır.

Sürelerde Esnekl!k

• Geç!c! !thalat rej!m!, gümrük kontrolü altında !%leme re-
j!m!, har!çte !%leme rej!m! ve geç!c! !hracat kapsamında 
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gümrük !dares!nce ver!len !z!n süres! yükümlü tarafın-
dan herhang! b!r ba%vuruda bulunmasına gerek olmak-
sızın 30 Haz!ran 2020 tar!h!ne kadar uzatılmı%tır. Bu 
rej!mlerde, e%yanın tamamının f!z!k! kontrolünü gerek-
t!ren zorunlu durumlar dı%ında sadece ayn!yet tesp!t! 
!ç!n kırmızı hatta yönlend!r!lmemes!, ayn!yet tesp!t !%-
lemler!n!n fatura b!lg!ler!, foto$raf, ser! no vb. belge/b!l-
g!ler d!kkate alınarak gerçekle%t!r!lmes! sa$lanmı%tır. 

Dı$ T!caret Pol!t!kası Kapsamındak! Destekler

• Sanal fuarlara katılım organ!zasyonlarına !l!%k!n g!der-
ler %50 oranında ve faal!yet ba%ına 50.000 ABD Dola-
rına kadar, sanal fuar organ!zasyonlarına da!r g!derler 
!se y!ne %50 oranında ve faal!yet ba%ına 100.000 ABD 
dolarına kadar desteklenmeye ba%lanmı%tır.

• Türk!ye’de yerle%!k döv!z kazandırıcı h!zmet sektörle-
r!nden; sa$lık tur!zm!, b!l!%!m, f!lm, e$!t!m, yönet!m da-
nı%manlı$ı, yayıncılık, loj!st!k, yurt dı%ı müteahh!tl!k ve 
tekn!k mü%av!rl!k sektörler!nde faal!yet gösteren !%b!r-
l!$! kurulu%ları, %!rket, kurum ve kurulu%larının pazara 
g!r!% ve pazarlamaya yönel!k olarak gerçekle%t!rd!kler! 
sanal fuar ve sanal heyet organ!zasyonları desteklen-
mekted!r. 

• 62 farklı sanal t!caret heyet! gerçekle%t!r!lm!%, bu he-
yetlerde 1.100 f!rma; 2 b!n 500 üzer!nde (2.547) yaban-
cı f!rma !le yakla%ık 9 b!n 500 (9.432) !% görü%mes! ger-
çekle%t!rm!%t!r. 19 sanal sanal fuar 154 b!n!n üzer!nde 
(154.065) katılımcı !le tamamlanmı%tır.

• T!caret Bakanlı$ı tarafından onaylanan e-t!caret s!te-
ler!ne üyel!k g!derler!, %60 oranında ve e-t!caret s!tes! 
ba%ına yıllık 8.000 TL’ye kadar desteklenmekted!r. 31 
Aralık 2020 tar!h!ne kadar gerçekle%t!r!lecek üyel!k g!-
derler! !ç!n destek oranı, %80 olarak uygulanmı%tır.
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• Sanal T!caret Akadem!s! 2020 yılı Mart ayında vatan-
da%ların kullanımına açılmı% yakla%ık 32 b!n kullanı-
cı g!r!% yaparak 1 m!lyon 140 b!n sayfa görüntülemes!  
gerçekle%m!%t!r. 

• Kov!d-19 pandem!s! neden!yle gerek tedar!k z!nc!rle-
r!nde ya%anan sıkıntılar gerekse temel !hracat pazar-
larımızdak! salgın kaynaklı olumsuz etk!ler!n bertaraf 
ed!leb!lmes!n! tem!nen yurt dı%ında Türk ürünler!n!n 
depolanab!lece$!, elleçleneb!lece$! ve !lg!l! ülken!n !ç 
kes!mler!ne da$ıtımının yapılab!lece$! Yurt Dı%ı Loj!st!k 
Merkezler!n kurulmasına yönel!k Karar 14 Ek!m 2020 
tar!h!nde yürürlü$e g!rm!%t!r. 

• Export Akadem! e$!t!m programı toplantıları, 2020 yılı 
N!san ayında elektron!k ortama ta%ınmı%, her ay tüm KO-
B"’lere yönel!k olarak düzenlenmeye devam ett!r!lm!%t!r. 

• Uluslararası rekabetç!l!$!n gel!%t!r!lmes! s!stemat!$!, 
Küresel Tedar!k Z!nc!r! Yetk!nl!k Projeler!, Turqual!ty 
deste$!, tasarım destekler! s!stemat!$! !le Türk!ye T!ca-
ret Merkez! ve yurtdı%ı b!r!m-marka ve tanıtım s!stema-
t!$! kapsamında !lg!l! proje ve faal!yetlere mevcut süre-
ler!ne !laveten 6 aylık !lave süre sa$lanmı%tır.

• Uluslararası Rekabetç!l!$!n Gel!%t!r!lmes!n!n Destek-
lenmes! (UR-GE) projeler!nde, Türk f!rmaları tarafın-
dan !%t!rak ed!lecek yurt dı%ı pazarlama ve alım heyet! 
faal!yetler!n!n çevr!m!ç! olarak yapıldı$ında da destek-
lerden faydalanmalarına !mkân ver!lecek %ek!lde dü-
zenleme yapılmı%tır.

• Kadın ve genç g!r!%!mc!ler!n çe%!tl! konularda b!lg!len-
d!r!lmeler!n! tem!nen gerçekle%t!r!len e$!t!m faal!yetle-
r!ne !l!%k!n “Export Akadem! Kadın ve Genç G!r!%!mc! 
"hracatçı Yet!%t!rme Programı”, “Türk!ye Kadın G!r!%!m-
c! Onl!ne/F!z!k! Networkü” ve “Genç G!r!%!mc! Onl!ne/
F!z!k! Networkü” projeler! gel!%t!r!lm!%t!r.
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• Pandem! sürec!nde tüm dünyada taleb!n azalmasıy-
la b!rl!kte, yerl! üret!m üzer!nde olu%an dü%ük f!yatlı  
yo$un !thalat baskısına kar%ı alınan tedb!rler !le Türk!-
ye’n!n !ht!yaç duydu$u ürünlerle !lg!l! verg! !nd!r!mle-
r! ve kolaylıklar sa$lanarak bazı ürünler!n tem!n!ndek! 
zorlukların önüne geç!lm!%t!r. 

• 3.193 üründe daha önce konulmu% ve yürürlükte olan 
"lave Gümrük Verg!ler! pandem! sürec! neden!yle göz-
den geç!r!lerek öneml! b!r kısmı 31 Aralık 2020 tar!h!ne 
kadar artırılmı%; ayrıca 2020 yılı !çer!s!nde 2.027 adet 
yen! ürüne "lave Gümrük Verg!ler! get!r!lerek toplamda 
5.220 adet ürün grubuna "lave Gümrük Verg!ler! uygu-
lanmaya ba%lanmı%tır. 

• Tekst!l ve konfeks!yon ürünler!nde bazı terc!hl! ülke 
grupları !ç!n dü%ük oranda uygulanan "lave Gümrük 
Verg!ler! “D!$er Ülkeler” sev!yes!ne çıkartılmı%tır.

• Dem!r-çel!k ürünler!nde (slab ve kütük, yassı hadde 
mamuller!, ala%ımlı ürünler, prof!ller ve paslanmaz sac 
g!b!) uygulanan gümrük verg!ler! 31 Aralık 2020 tar!h!-
ne kadar geç!c! olarak artırılmı%tır.

• Ç!ftç!y!/üret!c!y! ma$dur etmeyecek %ek!lde dönemsel 
olarak arz güvenl!$!n! sa$lamak ve f!yat spekülasyonu-
nu önlemek !ç!n tarım ürünler!nde Tarım ve Orman Ba-
kanlı$ı / Gıda Kom!tes! talepler! do$rultusunda gerekl! 
düzenlemeler yapılmı%tır. 

• Özell!kle g!rd! n!tel!$!nde olup yerl! sanay! üzer!nde 
olumsuz etk!ye sah!p ürünlerdek! "lave Gümrük Verg!-
ler!, sektörden gelen dönü%ler d!kkate alınarak öngörü-
lenden daha dü%ük sev!yelere !nd!r!lm!% ve GT"P b!rle%-
meler! neden!yle 5.220 olan "lave Gümrük Verg!l! ürün 
sayısı 1 Ocak 2021 tar!h! !t!bar!yle 4.819’a dü%mü%tür. 
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•  “Pazar Ara%tırması” çalı%malarında, pandem! ko%ulla-
rında önem! artan e-t!caret yoluyla pazara g!r!% konu-
suna a$ırlık ver!lm!%t!r. “Ç!n Halk Cumhur!yet! E-T!ca-
ret Pazarı” Raporu hazırlanmı%; Rusya Federasyonu ve 
Meks!ka E-T!caret Pazarı Raporları 2021 yılının !lk yarı-
sı !çer!s!nde tamamlanacaktır. 

• Ülke masaları faal!yetler! kapsamında, T!caret Bakanlı-
$ı web sayfasında güncel Kov!d-19 gel!%meler! !hracatçı-
ların b!lg!s!ne sunulmu%tur. 

• 2020 yılında 48 hedef ülkeye yönel!k gerçekle%t!r!len 50 
“T!caret Mü%av!rler!m!zle Elektron!k Sohbetler” etk!nl!-
$!ne, 10.000’!n üzer!nde f!rma tems!lc!s! !%t!rak etm!%t!r. 

• Genel T!caret Heyet!, Genel N!tel!kl! Alım Heyet! ve 
Özel N!tel!kl! Alım Heyet! programları 2020 yılı Mayıs 
ayından !t!baren sanal olarak düzenlenmeye ba%lan-
mı%tır. 2020 yılı !ç!nde gerçekle%t!r!len 12 Sanal Genel 
T!caret Heyet! ve 1 Sanal Genel Alım Heyet!nde toplam 
267 üret!c!/!hracatçı f!rmanın 804 yabancı !thalatçı f!r-
ma !le 1.903 !k!l! !% görü%mes! yapması sa$lanmı%tır.

• Türk!ye Tanıtım Grubu’nun (TTG) tanıtım çalı%mala-
rında geleneksel yöntemler!n ötes!ne geç!lerek yen! dö-
nem!n !ht!yaçlarına cevap vereb!len, d!j!tal mecraların 
a$ırlık kazandı$ı b!r tanıtım yakla%ımı ben!msenm!%t!r. 

• Tanıtım faal!yetler! kapsamında 3-8 Eylül 2020 tar!h-
ler! arasında gerçekle%t!r!len "zm!r Enternasyonal Fua-
rı ("EF) resm! programı ve Fuar kapsamındak! “"zm!r "% 
Günler!” programı küresel pandem! neden!yle bu yıl sa-
nal ortamda gerçekle%t!r!lecek %ek!lde rev!ze ed!lm!%t!r.

• Yararlanıcıların ve !% b!rl!$! kurulu%larının pandem! se-
beb!yle 2015/8 sayılı Döv!z Kazandırıcı H!zmet T!ca-
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ret!n!n Desteklenmes! Hakkında Karar !le 2564 sayılı 
Döv!z Kazandırıcı H!zmet Sektörler! Markala%ma Des-
tekler! Hakkında Karar kapsamında gerçekle%t!recekle-
r! destek ba%vurusu ya da eks!k belge !brazında ya%ana-
b!lecek hak kayıplarının önlenmes!n! tem!nen; maruz 
pandem! !lanının, özel ve zorunlu durum !le mücb!r se-
bep hal! kapsamında de$erlend!r!lerek destek ba%vuru 
süres! ya da eks!k tamamlama süres! 11 Mart 2020 !le 30 
Haz!ran 2020 tar!hler! (bu tar!hler dâh!l) arasında do-
lan hak sah!pler! !ç!n söz konusu tar!hler!n 27 Temmuz 
2020 olarak uygulanması suret!yle ek süre ver!lmes! uy-
gun bulunmu%tur.

• Destek ba%vurularında yer!nde !nceleme formu aran-
maksızın sonuçlandırılması uygun bulunmu%tur.

Türk Ex!mbank Destekler! 

• Türk Ex!mbank tarafından TCMB kaynaklı kred!lerde 
3 ay, Türk Ex!mbank kaynaklı kred!lerde 6 ay vade uza-
tım !mkânı get!r!lm!%t!r. 2020 yılında 4,4 m!lyar USD 
tutarında kred!n!n vades! uzatılmı%tır.

• 360 gün vade !le sınırlı döv!z Reeskont Kred!ler!nde 
azam! vade 720 güne çıkartılmı%tır. Bu kapsamda 4 m!l-
yar USD tutarında 360 gün üzer! döv!z Reeskont Kred!-
s! kullandırımı yapılmı%tır.

• TL Reeskont Kred!ler! azam! 360 gün vade seçene$!y-
le !hracatçılarımızın kullanımına sunulmu%tur. Yılsonu 
!t!barıyla TL Reeskont Kred!ler!nde toplam destek tuta-
rı 7,9 m!lyar TL olmu%tur.

• KGF !le yapılan protokoller kapsamında Türk Ex!m-
bank Destek Paket! ve Stok F!nansman Destek Pake-
t!, KGF kefalet!yle de kullandırılarak tem!nat çe%!tl!l!$! 
sa$lanmı%tır.



TÜRK!YE’N!N KOV!D $19 !LE MÜCADELEDE KAPSAYICI ÇALI"MALARI  |  263  

• "hracatçılara !hracat taahhütler!n! yer!ne get!rmek !ç!n 
ver!len süre 12 ay uzatılmı%tır.

• "hracatçılara güvenl! satı% !mkânı sunan Türk Ex!mbank 
alacak s!gortası programında alıcılara tanınan l!m!t  
vadeler! !lave ücret alınmadan uzatılmı%tır. Ayrıca s!gor-
talı f!rmalar tarafından ödenmekte olan s!gorta pr!mler! 
ve alıcı anal!z ücretler!n!n vadeler! ötelenm!%t!r.

#ç T!caret Pol!t!kası Kapsamında Alınan Tedb!rler

• 8 Mayıs-24 Haz!ran 2020 tar!hler! arasında «E-T!caret 
Olarak KOB"’ler!n Yanındayız» dayanı%ma kampanyası 
düzenlenm!%t!r. Kampanyaya 29 !%letme/e-t!caret s!tes! 
katılım sa$lamı%, kampanyadan yakla%ık 135 b!n KOB" 
yararlanmı%tır. Kampanya kapsamında, 7.076 k!%!ye !s-
t!hdam sa$lanmı%, 3.761 KOB" e-t!caret !le tanı%mı% ve 
KOB"’ler!m!ze vades!nden önce 1.2 m!lyar TL transfer 
ed!lm!%t!r.

• Kar%ılıksız çek suçundan mahkûm olanlara ver!len ha-
p!s cezalarının !nfazının durdurulması, hükümlünün 
tahl!ye tar!h!nden !t!baren en geç üç ay !ç!nde öncel!kle 
çek bedel!n!n ödenmeyen kısmının onda b!r!n!, bu üç 
aylık süren!n sonundan !t!baren de borcun kalan kısmı-
nı !k!%er ay arayla onbe% e%!t taks!tle alacaklıya ödemes! 
durumunda mahkemece ceza mahkûm!yet!n!n bütün 
sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına karar ver!lmes!-
ne !l!%k!n düzenleme TBMM Genel Kurulunca 24 Mart 
2020 tar!h!nde kabul ed!lerek yasala%mı%tır.

• Kullandı$ı nakdî ve gayrı nakdî kred!ler!n!n anapara, 
fa!z ve/veya fer!ler!ne !l!%k!n ödemeler!n! aksatan ger-
çek ve tüzel k!%!ler!n kar%ılıksız çıkan çek, protesto ed!l-
m!% senet, kred! kartı ve d!$er kred! borçlarına !l!%k!n 
Türk!ye Bankalar B!rl!$! R!sk Merkez! nezd!nde tutulan 
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olumsuz kayıtlarının söz konusu borçların ödenmes! 
gec!ken kısmının 31 Aralık 2020 tar!h!ne kadar tama-
mının ödenmes! veya yen!den yapılandırılması hal!n-
de, kred! kurulu%ları ve f!nansal kurulu%lar tarafından 
d!kkate alınmayaca$ı hususunda düzenleme TBMM 
Genel Kurulunca 24 Mart 2020 tar!h!nde kabul ed!lerek 
yasala%mı%tır.

• Oda ve borsa üyeler!n!n oda ve borsalara haz!ran ayın-
da ödeyece$! yıllık ve munzam a!datlarının b!r!nc! tak-
s!t! Ek!m ayına, oda ve borsaların Türk!ye Odalar ve 
Borsalar B!rl!$!ne Temmuz ayında ödeyece$! B!rl!k a!-
datının b!r!nc! taks!t! Aralık ayına uzatılmı%tır.

• L!sanslı depo !%letmeler!nden 2020 yılında l!sans süres! 
dolacak olanların l!sans geçerl!l!k süreler! herhang! b!r 
!%leme gerek olmaksızın b!r yıl uzatılmı%tır.

• Fah!% f!yat artı%ı ve stokçuluk yasaklanmı%tır. Fah!% f!-
yat artı%ı ve stokçuluk uygulamalarına yönel!k denet!m 
ve !ncelemelerde bulunmak ve gerekt!$!nde !dar! para 
cezası uygulamak üzere, !lg!l! bakanlıkların yanı sıra es-
naf, tac!r, üret!c! ve tüket!c! tems!lc!ler!n!n de üyes! oldu-
$u Haksız F!yat De$erlend!rme Kurulu olu%turulmu%tur. 

• Sermaye %!rketler!nce geçm!% yıl karları ve serbest yedek 
akçeler 30 Eylül 2020 tar!h!ne kadar %!rketten nak!t çı-
kı% olacak %ek!lde da$ıtıma konu ed!lemeyece$!, %!rket-
lerce yalnızca 2019 yılı net dönem kârının % 25’! da$ıtı-
ma konu ed!leb!lece$! yönünde düzenleme yapılmı%tır. 

• Tüket!c! hakem heyetler! tarafından !lg!l! k!%!lerden !s-
tenen b!lg! ve belgeler!n sunulması !ç!n ver!len süreler, 
b!l!rk!%!lere raporlarını hazırlamaları !ç!n ve tüket!c! 
hakem heyetler! kararlarının taraflara tebl!$ ed!lmes! 
!ç!n bel!rlenen süreler 13 Mart 2020 !le 15 Haz!ran 2020 
tar!hler! arası dönem !ç!n durdurulmu%tur. 



TÜRK!YE’N!N KOV!D $19 !LE MÜCADELEDE KAPSAYICI ÇALI"MALARI  |  265  

• Tüket!c! hakem heyetler!n!n toplantılarının yapılması-
na 10 N!san 2020 !le 15 Haz!ran tar!hler! arasında ara 
ver!lm!% olup, aynı dönemde e-devlet üzer!nden elekt-
ron!k ba%vuru alımı !%lem!ne !se devam ed!lm!%t!r.

• 5 #ubat 2020 tar!h!nden !t!baren !fası öngörülen ve ha-
va yolu !le ula%tırma !çeren paket tur sözle%meler!ne 
!l!%k!n bedel !adeler!nde, uçu% yasa$ı kalktıktan sonra-
k! 60’ıncı günü !zleyen 14 gün !ç!nde ödenmes!ne !l!%-
k!n seçme hakkı tanınmı%tır. D!$er taraftan, seyahat 
acenteler!ne sözle%mede yer alan uçu% bedel!n!n her 
halükarda uçu% yasa$ı kalktıktan sonrak! 60’ıncı günü 
!zleyen 14 gün !ç!nde tüket!c!ye ödenmes!n! sa$lamak 
üzere f!nansal esnekl!k sa$lanmı%tır.

• Maskelere yönel!k yapılan !ncelemelerde güvens!z ol-
du$u tesp!t ed!len ürünler Güvens!z Ürün B!lg! S!stem! 
(GÜB"S) aracılı$ıyla !lan ed!lmekted!r. S!stem!n elektro-
n!k ortamda devamlılı$ına !l!%k!n gerekl! çalı%malar ak-
satılmadan sürdürülmü%tür. 

• Serv!s B!lg! S!stem! (SERB"S) tanıtımı tören!, d!j!tal 
lansman %ekl!nde 17 Temmuz 2020 tar!h!nde gerçekle%-
t!r!lm!%t!r.

Kr!t!k Malzemeler!n Tem!n!ne Yönel!k Alınan Tedb!rler

• "ç taleb!n kar%ılanmasında sıkıntı ya%amamak !ç!n; 4 
Mart 2020 tar!h! !t!bar!yle “koruyucu maske”, “tulum”, 
“sıvı geç!rmez önlük”, “gözlük” !le “tıbb! ve cerrah! mas-
ke” ve “tıbb! ster!l/non-ster!l eld!venler”!n !hracatı ön 
!zne ba$lanmı%tır.

• 18 Mart 2020 tar!h! !t!bar!yle !hracı kayda ba$lı mallar 
arasına et!l alkol, kolonya, dezenfektan, h!drojen perok-
s!t ve meltblown kuma% eklenm!%t!r.
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• 2 Mayıs 2020 tar!h! !t!bar!yle “et!l alkol, kolonya, dezen-
fektan, h!drojen peroks!t” "hracı Kayda Ba$lı Mallar l!s-
tes!nden çıkarılmı%, bu m!nvalde bu ürünlerdek! kayıt 
uygulaması sonlandırılmı%tır.

• Koronav!rüs salgını durumu mücb!r sebep olarak tanı-
narak, dah!lde "%leme "z!n Belgeler!ne, Verg! Res!m Harç 
"st!snası Belgeler!ne ve "hracat Taahhütlü Kred!lere !l!%-
k!n !hracat taahhütler!ne ek süre !mkanı sa$lanmı%tır.

• 26 Mart 2020 tar!h! !t!bar!yle “Vent!latör, Ecmo, Oks!jen 
Konsantratörü, Vent!latör C!hazı Sarfları, Hasta Devre-
ler! (Anestez!/Vent!latör Devres!), IV Kanül, Entübas-
yon Tüpler! ve Yo$un Bakım Mon!törler!” !hracatı ön 
!zne ba$lanmı%, 2 Mayıs 2020 tar!h! !t!bar!yle düzenle-
meye son ver!lm!%t!r.

• Taze l!mon ürünü !hracatının 31 A$ustos 2020 tar!h!-
ne kadar (bu tar!h dah!l) Tarım ve Orman Bakanlı$ının 
ön !zn!ne tab! oldu$una !l!%k!n 7 N!san 2020 tar!h!nde 
düzenleme yapılmı%, 7 A$ustos 2020 tar!h! !t!bar!yle bu 
uygulamaya son ver!lm!%t!r. 

• Ayç!çe$! tohumu veya ham ayç!çe$! ya$ı !thalatı öngö-
rülen D""B’ler kapsamında 25 Ocak 2021 tar!h!nden !t!-
baren 30 Haz!ran 2021 tar!h!ne kadar (bu tar!hler dâ-
h!l), önce !thalatın gerçekle%t!r!lmes!n! müteak!ben 
!thal ed!len e%yaya tekabül eden m!ktarda !hracat yapıl-
ması uygulamasına geç!lm!%t!r.

• Tek kullanımlık tıbb! maskeler!n !thalatına yönel!k % 
20 olarak uygulanan !lave gümrük verg!s! kaldırılmı%tır. 

• Solunum c!hazlarına % 13 olarak uygulanan !lave güm-
rük verg!s! kaldırılmı%tır. 
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• Dökme et!l alkol !thalatında gümrük verg!s! kolonya ve 
dezenfektan üreten sanay!c!ler !ç!n 25 Mart- 31 A$ustos 
2020 tar!hler! arasında sıfır olarak uygulanmı%tır.

• Alkol kullanımına !l!%k!n !hbarlara !st!naden; %eker  
fabr!kalarından !malatında alkol kullanan ve alkol t!ca-
ret! yapan, bel!rl! f!rmalar nezd!nde gerekl! !nceleme ve 
denet!mler gerçekle%t!r!lm!%t!r.

• Sa$lık Bakanlı$ı adına gelen e%yanın gümrük !%lemler! 
süratle tamamlanmı%tır. Bazı med!kal ürünler!n (cerra-
h! eld!venler, solunum c!hazları vb.) varı% önces! güm-
rükleme kapsamına alınması ve gümrük !%lemler!n!n 
e%ya ta%ıttan !nd!r!lmeden (ta%ıt üstü) yapılmasının uy-
gulama alanının gen!%let!lmes! suret!yle bu ürünler!n 
!thalat !%lemler!n!n hızlandırılması sa$lanmı%tır.

• "hracı kayda ba$lanan mallara yönel!k olarak Türk!-
ye’den hammadde ve üret!me yönel!k mak!ne ve teçh!-
zatın serbest bölgelere kaydırılmasına !z!n ver!lmemek-
te ve ülkem!z!n üret!m kapas!tes!n!n azaltılmamasına 
özen göster!lmekted!r. 

• “Cerrah! maske”, “3M maske” ve “Dezenfektan” ürünle-
r!ne yönel!k Ocak- #ubat 2020 alı% f!yatları ve satı% f!-
yatları, güncel satı% f!yatları hususlarını tesp!t etmeye 
yönel!k denet!m ba%latılmı%tır. 

• 28 #ubat 2020-3 Temmuz 2020 tar!hler! arasında ger-
çekle%t!r!len “Cerrah! Maske ve 3M Maske çe%!tler!, De-
zenfektan, Cerrah! Eld!ven, El Ant!sept!$!” g!b! ürünle-
r!n f!yat denet!mler! sonucunda; 12.298 f!rmanın 50.108 
ürünü denetlenm!%t!r. 

• Gümrük ve Dı% T!caret Bölge Müdürlükler!ne el konu-
lan e%yanın dezenfektan, ant!sept!k çözelt!, et!l alkol, 
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!zoprop!l alkol, gl!serol, oks!jenl! su (%3 h!drojen pe-
roks!t) ve benzer! ürünler!n kapsamına g!rd!$!n!n de-
$erlend!r!lmes! hal!nde, Kov!d-19 !le mücadele çalı%ma-
larında de$erlend!r!lmek üzere Sa$lık Bakanlı$ı ba%ta 
olmak üzere d!$er kamu kurumlarına yapılan et!l alkol, 
dezenfektan, h!drojen peroks!t ve maske c!ns! malze-
meler!n tahs!s! yapılmı%tır. 

• Ön !z!n %artı get!r!len e%yanın bel!rl! ölçülerle tak!b!ne 
ba%lanmı%, muhtemel sapmalara yönel!k gerekl! tedb!r-
ler alınmı%tır.

Vatanda$ların Korunmasına Yönel!k Alınan Tedb!rler

• Satı% yerler!nde !nsanlar arasındak! teması en aza !nd!r-
mek amacıyla, ya% sebze ve meyveler!n, satıcılarca po-
%etlenerek satı%a sunulmasına, beled!yelerce pazar yer-
ler! !le toptancı haller!nde dezenfeks!yon çalı%maları 
yapılmasına, tezgâh aralıklarının mümkün oldu$unca 
gen!% tutulmasına yönel!k tedb!rler alınmı%tır.

• T!caret s!c!l! ücretler!n!n kred! kartı !le tahs!l!ne !mkân 
tanınmı%tır.

• 2020 yılı fuar takv!m!nde yer alan fuarlardan 16 Mart-30 
N!san 2020 dönem!nde Türk!ye’de düzenlenmes! plan-
lanan tüm ulusal ve uluslararası fuarlar 1 Temmuz 2020 
sonrası döneme ertelenm!%t!r.

• Kapalı alanda gerçekle%t!r!len f!z!k! fuarlar 1 Eylül 2020 
tar!h!nden !t!baren HES kodu sorgulaması yapılarak 
yen! önlemlerle yen!den kullanıma açılmı%tır. 

• Anon!m ve l!m!ted %!rketlerde genel kurul toplantıları-
nın, !ler! b!r tar!hte yapılmak üzere !ptal ed!lmes! !mkâ-
nı tanınmı%tır.
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• #!rket sözle%meler!nde kurul toplantılarının elektro-
n!k ortamda gerçekle%t!r!lmes!ne !mkân tanıyan hü-
küm bulunmayan %!rketler!n toplantılarını «Elektron!k 
Genel Kurul Toplantı S!stem!» ve «Elektron!k Yönet!m  
Kurulu S!stem!» üzer!nden gerçekle%t!reb!lmeler!ne yö-
nel!k tedb!r alınmı%tır.

• 2020 yılı ba%ında hayata geç!r!len Kooperat!f Tanırım 
ve Gel!%t!rme Projes! (Kooperat!fç!l!k Otobüsü) kapsa-
mında ba%latılan !l z!yaretler!ne, Mart-Haz!ran 2020 
dönem!nde ara ver!lm!%, Haz!ran dönem!nde ba%la-
yan normalle%me adımları !le b!rl!kte daraltılmı% prog-
ramlar çerçeves!nde ve tedb!rlere uyulmak suret!yle  
gerçekle%t!r!lm!%t!r. 

• Kooperat!fler Kanunu kapsamındak! genel kurul top-
lantıları 31 Temmuz 2020 tar!h!ne kadar ertelenm!% 
daha sonrasında !se !lk olarak 31 Ek!m 2020 ve sürec!n 
devamında !se 31 Ocak 2021 tar!hler! sonrasına kadar 
uzatılmı%tır. 

• Dezenfektan, maske, kolonya ve gıda maddeler! g!-
b! ürünler!n f!yatlarındak! artı% denetlenm!% ve p!ya-
sa %artlarını bozacak %ek!lde eylemlerde bulunan 291 
f!rma hakkında toplam 11.818.683 TL !dar! para cezası  
uygulanmı%tır.

• Dezenfektan ürünler!ne !l!%k!n olarak ruhsatsız ürün-
ler!n reklam ve tanıtımlarını yapan ve tüket!c!lere !lg!-
l! mevzuatında bel!rlenen n!tel!kler!n dı%ında ürün sa-
tı%ında bulunan !k! f!rma hakkında toplam 209.562 TL 
!dar! para cezası uygulanmı%tır. 

• “Ba$ı%ıklık s!stem!n! güçlend!rd!$!”, “Koronav!rüse kar-
%ı korudu$u veya !y! geld!$!” !dd!alarıyla reklam-tanı-
tım ve pazarlama faal!yetler!nde büyük b!r artı% görü-
len gıda takv!yes! ürünler!ne !l!%k!n olarak çe%!tl! sosyal 



270  |  TÜRK!YE’N!N KORONAV!RÜSLE BA"ARILI MÜCADELES! 

medya hesaplarında tanıtımlarını yapan ünlülere (6 
%ahıs) gerekse bu tür ürünler!n üret!c!s!/reklamvere-
n! olan f!rmalara (4 f!rma) Reklam Kurulu’nca toplam 
1.267.858 TL !dar! para cezası uygulanmı%tır. 

• Özet olarak, hem tes!s ed!len Haksız F!yat De$erlen-
d!rme Kurulu hem de Reklam Kurulunca Kov!d-19 dö-
nem!nde etk!n denet!mler gerçekle%t!r!lm!%; yapılan 
denet!mler net!ces!nde bugüne kadar Reklam Kurulu 
tarafından 13.3 M!lyon TL, Haksız F!yat De$erlend!rme 
Kurulu tarafından 18.3 M!lyon TL olmak üzere toplam 
31.6 M!lyon TL !dar! para cezası uygulanmı%tır.

• Propol!s, damla g!b! gıda takv!yes! ürünler!n koronov!-
rüse karı%ı koruyucu veya tedav! ed!c! oldu$u !dd!alarıy-
la tanıtım yapan 4 f!rma hakkında ve çama%ır suyu, ıs-
lak mend!l, dezenfektan sprey g!b! tem!zl!k ürünler!n!n 
koronav!rüse kar%ı etk!l! oldu$u, koronav!rüsü yok ett!$! 
!dd!alarıyla tanıtım yapan 5 f!rma hakkında anılan rek-
lamları durdurma cezası ver!lmes!ne karar ver!lm!%t!r.

• Çe%!tl! !nternet s!teler!nde koronav!rüsü yenme ba%lık-
larıyla haber verme amacının dı%ına çıkarak past!l g!b! 
gıda takv!yeler!n!n örtülü reklamını yapan 4 mecra ku-
rulu%u hakkında anılan reklamları durdurma cezası ve-
r!lmes!ne karar ver!lm!%t!r. 

• Tüket!c!ler!n !ç!nde bulundukları durumdan faydala-
narak satın alma davranı%larını olumsuz etk!leyecek 
%ek!lde hareket eden !çer!k sa$layıcılara kar%ı d!kkat 
etmeler! ve gerekl! hassas!yet! göstermeler! gerekt!$!  
bel!rt!lm!%t!r.

• Yurt dı%ında ya%ayan gurbetç! vatanda%ların Türk!ye’de 
bulunan k!%!sel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara 
ta%ıtlarına !l!%k!n süreler gümrük !dares!ne ba%vuru ya-
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pılmasına gerek olmadan 31 Aralık 2020 tar!h!ne kadar 
uzatılmı%tır. 

• Koronav!rüs salgını dolayısıyla yurt dı%ına çıkamayan 
yurt dı%ında !kamet eden %ahısların, 31 Aralık 2021 tar!-
h!ne kadar ta%ıtlarıyla Türk!ye Gümrük Bölges!ne tek-
rar g!r!%ler!nde, g!r!% tar!h!nden ger!ye do$ru 1 yılda en 
az 185 (yüz seksen be%) gün yurt dı%ında bulunma ko%u-
lunun aranmayaca$ı yönünde düzenleme yapılmı%tır.

• 2020 yılı Mart ayına kadar f!z!k! olarak gerçekle%t!r!len 
Dı% T!caret B!lg!lend!rme Sem!nerler! bu tar!hten sonra 
onl!ne olarak gerçekle%t!r!lm!%t!r. 

• "hracat Destek Of!sler!ne 2020 yılı !ç!nde ver!lmes! 
planlanan e$!t!m faal!yetler! pandem! ko%ulları d!kka-
te alınarak uzaktan e$!t!m (v!deo konferans, onl!ne su-
num) olanakları !le gerçekle%t!r!lm!%t!r. 

• 6. Esnaf ve Sanatkârlar #urası ve Hazırlık Çalı%tayı orga-
n!zasyonları, 2021 yılında yapılmak üzere ertelenm!%t!r.

• Kadın g!r!%!mc!l!$! ve kooperat!fç!l!k konulu ve Esnaf 
ve Sanatkârlar B!lg! S!stem! (ESB"S) konulu e$!t!mler 
!le S!c!l Müdürlükler!ne ver!len mevzuat b!lg!lend!rme 
e$!t!mler! onl!ne olarak gerçekle%t!r!lm!%t!r.

• 2020 yılında yapılması öngörülmü% olan gümrük mü%a-
v!rl!$! ve gümrük mü%av!r yardımcılı$ı sınavlarının, ya-
pılmaması uygun bulunmu%tur.
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3.11. Güvenl! Tur!zm ve Te"v!kler 

Pandem! !le b!rl!kte tur!zm ve seyahat sektörler! dünya gene-
l!nde neredeyse durma noktasına gelm!%t!r. Türk!ye, süreçten 
en az %ek!lde etk!lenerek devam eden kısıtlı tur!zm hareketl!-
l!$!nden payını almak ve rak!pler!n!n önüne geçerek, tur!zmde 
en çok terc!h ed!len ülke konumunu güçlend!rmek !ç!n dünya-
da örnek alınan b!rçok tedb!re !mza atmı%tır. Z!yaretç!lere “Gü-
venl! Tur!zm” arzı ba%ta olmak üzere, sektöre f!nansman ve ta-
nıtım deste$!n! de !çeren kapsamlı tedb!rler sayes!nde Türk!ye, 
2020 yılını tur!zm açısından rak!p ülkelere göre çok daha !y! 
geç!rm!%t!r. N!tek!m, 2020 yılında Türk!ye’ye gelen tur!st sayısı 
yakla%ık 16 m!lyon olmu%tur.

Tur!zmde Kontrollü Normalle%me  
Sürec! !le "lg!l! Uygulamalar 

Kov!d-19 salgının tur!zm sektörünün üzer!ndek! olumsuz etk!-
ler!n!n azaltılması, tur!zm sektörünün salgın dönem!nden as-
gar! düzeyde etk!lenmes! amacıyla sektöre destek olunması ve 
kontrollü b!r %ek!lde normalle%me sürec!ne geç!lerek, güvenl! 
b!r b!ç!mde faal!yetler!n sürdürüleb!lmes! amacıyla;

• konaklama tes!sler!nde kontrollü b!r %ek!lde normalle%-
me sürec!ne geç!leb!lmes! !ç!n 2020/6, 2020/9, 2020/14, 
2020/15, 2020/16, 2020/17 ve 2020/18 sayılı Genelgeler,
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• yeme !çme tes!sler!nde kontrollü b!r %ek!lde normalle%-
me sürec!ne geç!leb!lmes! !ç!n 2020/8 sayılı Genelge,

• den!z tur!zm! tes!s ve araçları !le tur!zm amaçlı sport!f fa-
al!yetlerde kontrollü normalle%me sürec!ne geç!leb!lme-
s!n! tem!nen 2020/10 sayılı Genelge, 

• tur!st rehberl!$! h!zmet!nde kontrollü normalle%me sü-
rec!ne geç!leb!lmes! !ç!n (Ara%tırma ve E$!t!m Genel Mü-
dürlü$ünce) 2020/11 sayılı Genelge,

• kültür ve sanat tes!sler!nde kontrollü b!r %ek!lde normal-
le%me sürec!ne geç!leb!lmes! !ç!n 2020/12 sayılı Genelge 
yayımlanmı%tır. 

Tur!zmde Verg! Te$v!kler!

•  1 N!san – 30 Haz!ran 2020 tar!hler! arasında otel, motel, 
pans!yon, tat!l köyü g!b! konaklama faal!yetler!ne; tur 
operatörü ve seyahat acentalı$ı faal!yetler!ne ve rezer-
vasyon h!zmetler!, kaplıca, ılıca, !çmeler, SPA merkezle-
r! vb. yerler!n faal!yetler!ne !l!%k!n olarak muhtasar ve 
katma de$er verg!s! beyannameler!n!n ver!lme süres! 27 
Temmuz 2020 tar!h!ne kadar uzatılmı% ve bu uygulama 
tamamlanmı%tır.

• S!nema, t!yatro, opera, operet, bale, müze g!r!% ücretle-
r! !le tur!zm sektörünün en büyük harcama kalem!n! 
olu%turan konaklama ve yeme-!çme h!zmetler!nde KDV 
oranları 31 Mayıs 2021 tar!h!ne kadar %8’den %1’e !nd!r!l-
m!%t!r.

• 12 b!n konaklama tes!s!n! !lg!lend!ren ve tur!zm sektörü-
nü do$rudan etk!leyen konaklama verg!s! uygulaması 1 
Ocak 2022 tar!h!ne ertelenm!%t!r. 
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Seyahat Acenteler!ne Sa"lanan Te$v!kler

• Seyahat acenteler! tarafından Türk!ye Seyahat Acentala-
rı B!rl!$!’ne ödenmes! gereken 2020 yılı a!datlarının alın-
maması sa$lanmı%tır.

Kullanım Bedeller!n!n Ertelenmes!

• Tur!zm tes!sler! yapılmak üzere kamu araz!s! tahs!s 
ed!len tur!zm belgel! yatırımcı ve !%letmec!lerden, 1 N!-
san–30 Haz!ran 2020 tar!hler! arasında tahs!l ed!lmes! 
gereken araz! kullanım bedeller! 6 ay süreyle ertelenm!%-
t!r. 11 Kasım 2020 tar!h!nde ertelenenler dâh!l yılsonuna 
kadar olan kullanım bedeller! 1 yıl daha ertelenm!%t!r. Bu 
erteleme kamu araz!ler! üzer!nde yer alan otel, tat!l köyü, 
günüb!rl!k tes!s, golf tes!s! g!b! tur!zm tes!sler! !le yat l!-
manı, mar!na ve kurvaz!yer l!man g!b! den!z tur!zm! te-
s!s!n! kapsamakta olup, toplam 925 M!lyon TL tutarında 
borç ertelenm!%t!r. 

• Kültür ve Tur!zm Bakanlı$ı Döner Sermaye "%letmes! 
Merkez Müdürlü$ü tarafından k!raya ver!len ta%ınmaz-
ların 11 Mart 2020 tar!h!nden !t!baren tahs!l ed!lmes! ge-
reken k!ra bedeller!n!n yılsonuna kadar ertelenmes! ve 
bu süren!n 3 aya kadar uzatılması konusunda Kültür ve 
Tur!zm Bakanlı$ına yetk! ver!lm!%t!r.

• Tur!zm amaçlı faal!yet gösteren kaplıca ve termal oteller-
den 2020 yılında tahs!l ed!lmes! gereken !dare payı, 20 
Aralık 2021 tar!h!ne kadar ertelenm!%t!r.

Kred! Destekler!

• Seyahat acenteler!ne !%e devam paket! kred!s!, konakla-
ma tes!sler!ne erken rezervasyon ger! ödemes! !ç!n kred! 
deste$!, tur!zm ve restoran !%letmeler! !le tur!st rehberle-
r!ne caz!p ko%ullarla kred! deste$! sa$lanmı%tır.

• Bunlara !lave olarak bünyes!nde yabancı bayraklı hava-
yolu f!loları bulunduran, b!rden fazla ülkede örgütlenm!% 
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olan ve ülkem!ze 1 m!lyon ve üzer! yolcu get!ren Türk 
kökenl! tur operatörler!ne orta vadel! kred! deste$! sa$-
lanmı%tır.

• Tur!zm sektöründek! !%letmeler yanında bu !%letmele-
r!n tedar!kç!ler! !ç!n yen! b!r Tur!zm Destek Paket! Uy-
gulaması hazırlanarak Kred! Garant! Fonu kefalet! !le 
bankalar tarafından sektöre 10 m!lyar TL kred! sa$lan-
mı%tır.

Pandem! Dönem!nde Tur!zm Faal!yetler!

Kov!d-19 pandem!s! !le b!rl!kte durma noktasına gelen seyahat 
hareketler!n!n yen!den Türk!ye’ye yönelmes!n! sa$lamak ama-
cıyla Türk!ye hızla önlemler almaya ba%lamı% ve gerekl! uygu-
lamaları zamanında hayata geç!rm!%t!r. Bu sayede Türk!ye, tu-
r!zm alanında rak!p ülkeler!n önüne geçerek 2020 yılını en az 
zararla atlatan ülkelerden olmu%tur.

Güçlü sa$lık alt yapısının yanı sıra ba%latılan “Güvenl! Tur!zm 
Sert!f!kasyon Programı” ve gerçekle%t!r!len tanıtım faal!yetle-
r! sayes!nde Türk!ye, z!yaretç! sayısı bakımından dünya orta-
laması ve rak!p ülkelere kıyasla daha az daralma ya%amı%tır. 
2020 yılında Türk!ye’ye gelen tur!st sayısı yakla%ık 16 m!lyon 
olmu%tur. 
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Güvenl! Tur!zm Sert!f!kasyon Programı

Türk!ye’de Kov!d-19 vakalarının görülmeye ba%landı$ı Mart 
ayında, Kültür ve Tur!zm Bakanlı$ı !le b!rl!kte Sa$lık, Ula%tır-
ma, "ç!%ler! ve Dı%!%ler! Bakanlıkları ve tüm sektör payda%ları 
!ved!l!kle harekete geçm!%t!r. Gerekl! düzenlemeler!n yapılma-
sı noktasında karar ve aks!yon mekan!zmalarını b!r haftalık b!r 
süreçte olu%turmu%, bunu tak!ben b!r ay g!b! kısa zaman zarfın-
da “Güvenl! Tur!zm Sert!f!kasyon Programı” hayata geç!r!lm!%-
t!r. Dünyada !lk örneklerden b!r! olan “Güvenl! Tur!zm Sert!f!-
kasyon Programı”, d!$er ülkeler tarafından b!r “ba%arı h!kâyes!” 
olarak örnek göster!lmekted!r.

 “Güvenl! Tur!zm Sert!f!kasyon Programı” çerçeves!nde; ko-
naklama, yeme-!çme ve transfer araçlarında Türk!ye’ye gelen 
z!yaretç!ler!n seyahatler!n! güvenle gerçekle%t!rmeler!n! müm-
kün kılacak tüm tedb!rler!n alınması sa$lanmaktadır. 
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Kültür ve Tur!zm Bakanlı$ı tarafından gerçekle%t!r!len son 
düzenleme !le b!rl!kte 2021 yılı !t!bar!yle 30 oda ve üzer! 
tüm konaklama tes!sler!n!n “Güvenl! Tur!zm” sert!f!kasını  
alması zorunlu kılınmı%tır. Sert!f!ka almakla yükümlü olan ko-
naklama !%letmeler! sert!f!kası olmadan faal!yet gösteremeye-
cek olup Kültür ve Tur!zm Bakanlı$ı tarafından pandem! son-
rasında da programa devam etme kararı alınmı%tır.

“Güvenl! Tur!zm Sert!f!kasyon Programı” tur!zm sektöründe 
hızlıca kar%ılık görmü%; tes!sler sert!f!kalanmaya ba%lamı%tır. 
#!md!ye kadar sert!f!ka alan tes!s ve !%letme sayısı 7.800’ün 
üzer!nded!r. Bu durum hem yerl! hem yabancı tur!st nezd!nde 
Türk!ye’ye yönel!k güvenl! ve sa$lıklı seyahat f!kr!n! olu%tur-
mu%tur. 

D!plomas! Faal!yetler! 

Türk!ye’n!n pandem! dönem!nde rak!pler!ne nazaran daha ba-
%arılı b!r sezon geç!rmes!nde rol oynayan d!$er b!r etken; ya%a-
nan pandem! sürec!nde sert!f!kasyon programının yurt dı%ın-
da konunun muhataplarına aktarılması ve uçu% kor!dorlarının 
açılması !ç!n ülkeler !le d!plomas! faal!yetler! yürütülmes!-



TÜRK!YE’N!N KOV!D $19 !LE MÜCADELEDE KAPSAYICI ÇALI"MALARI  |  279  

d!r. Bu çerçevede, Türk!ye’y! en çok z!yaret eden 70 ülkedek!  
!lg!l! bakanlıklara, Türk!ye Dı%!%ler! Bakanlı$ı aracılı$ıyla !le-
t!len mektuplarda, tur!zm hareket!n!n yen!den ba%laması !ç!n 
alınan kapsamlı tedb!rler detaylı b!r %ek!lde anlatılmı%tır. Ay-
rıca yo$un b!r telefon d!plomas!s! yürütülerek Türk!ye’n!n,  
Kov!d-19 salgınına kar%ı alınan tedb!rler!n uygulanmasında ne 
denl! kararlı oldu$u aktarılmı%tır. 

PCR Test! Uygulamaları

Hedef ülkeler !le gerçekle%t!r!len görü%meler net!ces!nde, pan-
dem! dönem!n!n b!r gerekl!l!$! olarak Türk!ye’dek! m!saf!rler!n 
Kov!d-19 test! yaptırab!lmeler! !ç!n !lg!l! bakanlıklar !le koord!-
nasyon hal!nde çalı%malar yürütülmü% ve !ht!yaçlara cevap ve-
recek alt yapı son derece hızlı b!r %ek!lde kurulmu%tur. 

Kov!d-19 S!gortası

Türk!ye’ye gelecek olan m!saf!rler!n gönül rahatlı$ıyla tat!lle-
r!n! geç!reb!lmeler! !ç!n özel ayrı b!r s!gorta paket! hazırlanmı% 
ve h!zmete sunulmu%tur. Bu s!gorta paket!n! satın alan z!yaret-
ç!ler, Türk!ye’de yaptıkları tat!ller! sırasında Kov!d-19 te%h!s! !le 
hastaneye yatırılması durumunda, devlet ya da özel pandem! 
hastaneler!nde gördükler! tedav!, !laç g!derler! ve yo$un bakım 
g!b! harcamaları s!gorta kapsamında kar%ılanmaktadır. Oteller 
!ç!n hazırlanan s!gorta paket! !se, karant!na dönem!n! otelde 
geç!rmek durumunda z!yaretç!ler oldu$unda otellere kolaylık 
sa$lamaktadır. 

Pandem! Dönem!nde Tanıtım Faal!yetler!

Alınan önlemler ve hayata geç!r!len programların yanı sıra, 
Kültür ve Tur!zm Bakanlı$ı ve Türk!ye Tur!zm Tanıtım ve Ge-
l!%t!rme Ajansı (TGA) koord!nasyonunda gerçekle%t!r!len ta-
nıtım faal!yetler!, Türk!ye’n!n tur!zm!n!n yen!den canlandırıl-
masında öneml! b!r rol oynamı%tır. Yen! normal süreç olarak 
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tanımlanan bu dönemde hem Türk!ye’n!n e%s!z güzell!kler!n! 
hem de güvenl! tur!zm uygulamaları anlatmak !ç!n tanıtım ça-
lı%malarına aralıksız devam ed!lmekted!r.

A"ırlama Faal!yetler!

Sürec!n yurt dı%ı tanıtımında atılan !lk ve en öneml! adım ola-
rak, 19-22 Haz!ran 2020 tar!hler! arasında a!leler!yle b!rl!kte 50 
d!plomat!k m!syon tems!lc!s! ve Türk!ye’de yerle%!k 52 yabancı 
basın mensubu Antalya’da a$ırlanmı%tır. Antalya haval!manın-
dan ba%layarak; transfer, konaklama vb. tüm noktalardak! Gü-
venl! Tur!zm Sert!f!kası önlemler!n!n yer!nde deney!mlenmes! 
sa$lanmı%, tur!zm deney!m! ba%tan sona ya%atılmı%tır. 

Kültür ve Tur!zm Bakanlı$ı ve Türk!ye Tur!zm Tanıtım ve Ge-
l!%t!rme Ajansı !% b!rl!$!nde, havayolu %!rketler!, oteller, seyahat 
acenteler! vb. payda%lar !le !% b!rl!$! hal!nde Almanya, "ng!ltere, 
Avusturya, "sv!çre, Ukrayna, "spanya, Fransa, Dan!marka, Po-
lonya, Kazak!stan, Bosna Hersek ve Endonezya’dan davet ed!-
len acente tems!lc!ler! ve basın mensuplarına farklı programlar 
dah!l!nde haval!manları, ula%ım araçları, oteller ve müze/ören 
yerler!ndek! Güvenl! Tur!zm Deney!m! adım adım ya%atılmı% ve 
anlatılmı%tır. Özell!kle hedef pazarlarındak! seyahat hareketle-
r!ne yön veren tur operatörler!ne sert!f!kasyon s!stem!n!n anla-
tılması ve tanıtılması !ç!n kapsamlı çalı%malar yürütülmü%tür. 

A$ırlama faal!yetler! kapsamında 2020 yılında 35 ülkeden 96 
etk!nl!k !le 1000’! a%kın k!%! a$ırlanmı%tır. 2021 yılında da 3 b!n 
basın mensubu, tur operatörü tems!lc!s! ve “!nfluencer”ın Tür-
k!ye’n!n farklı dest!nasyonlarında a$ırlanması hedeflenmekte-
d!r.

Güvenl! tur!zm amacıyla atılan kapsamlı adımların d!$er ül-
kelere tanıtılması, seyahat kısıtlamalarının ve uyarıları-
nın kaldırılması !ç!n Sayın Cumhurba%kanımız Sayın Recep 
Tayy!p Erdo$an ba%ta olmak üzere !lg!l! yetk!l!ler, muhatap-
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larıyla yaptıkları görü%meler, yo$un temas, g!r!%!m ve tanıtım  
faal!yetler!nde bulunmu%tur. Geçen yıl bu çabalar, Türk!ye’n!n en 
öneml! tur!zm pazarı olan ülkeler bakımından sonuç verm!%t!r;

• "ng!ltere, 2020 Temmuz ayında Türk!ye’y! seyahat ko-
r!doru ülkeler! arasına dah!l etm!%, Türk!ye’den dönü%te 
karant!na mecbur!yet!n! ve seyahat uyarısını kaldırmı%-
tır. Yaz sezonu boyunca "ng!l!z tur!stler Türk!ye’de a$ır-
lanmı%tır. "ng!l!z Hükûmet!’n!n 1 Ek!m’de aldı$ı karar 
!le 3 Ek!m’den !t!baren seyahat kor!doru son bulmu%tur.

• Almanya, varılan mutabakat çerçeves!nde A$ustos ayı 
ba%ında Türk!ye’dek! dört öneml! tur!zm %ehr! olan An-
talya, "zm!r, Aydın ve Mu$la !ç!n seyahat uyarısını kal-
dırmı%tır. Alman tur!stler mutabakatı müteak!ben Tür-
k!ye’de a$ırlanmı%tır. 9 Kasım !t!bar!yle askıya alınan 
bu mutabakatın yen!den yürürlü$e konulması her !k! 
tarafın da hedef!d!r. Almanya !le uçu% ve seyahatler de-
vam etmekted!r.

• Rusya !le kar%ılıklı tar!fel! uçu%lar 1 A$ustos 2020’de 
ba%lamı%, Rus tur!stler tur!st!k charter seferler!yle 10 
A$ustos’tan !t!baren Türk!ye’ye gelmeye ba%lamı%tır. 
Rusya, Türk vatanda%larının g!r!%!ne yönel!k kısıtlama-
ları da kaldırmı%tır.

• Ukrayna !le uçu%lar 1 Temmuz 2020’de ba%latılmı% olup, 
Antalya ba%ta olmak üzere tur!zm merkezler!ne charter 
uçu%lar düzenlenm!%t!r. Ukrayna makamları tarafından 
18 Aralık’ta uluslararası seyahatler ba$lamında kırmı-
zı l!steye alınan Türk!ye, 15 Ocak’ta yen!den ye%!l l!ste-
ye alınmı%tır. Türk!ye’den Ukrayna’ya seyahatlerde her-
hang! b!r kısıtlama bulunmamaktadır.
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Reklam Faal!yetler!

Pandem! neden!yle kapalı olan sınırların açılması !le b!rl!kte 
Haz!ran ayı !t!bar!yle, d!j!tal reklamların yanı sıra TV reklamla-
rıyla da Türk!ye’n!n sundu$u tur!zm olanakları !le b!rl!kte alı-
nan önlemlere yer ver!len reklam f!lmler! hedef ülkelerde ya-
yımlanmaya ba%lanmı%tır. 

2020 yılında 14 ülkede (B!rle%!k Krallık, Almanya, Ukrayna, 
Rusya, Sırb!stan, Avusturya, Belç!ka, Japonya, Polonya, Çekya, 
Fransa, "sra!l, Kazak!stan, Hollanda) TV reklamları yayımlan-
mı%tır. Yazılı basın reklamları açısından !se, Türk!ye’n!n tanı-
tımı dünyanın en prest!jl! ve en çok okunan derg!ler!nde ya-
pılmı%tır. 2020 yılında 8 ülkede yıl boyunca 57 derg!de reklam 
çalı%ması gerçekle%t!r!lm!%t!r.

2020 tanıtımı !ç!n etk!n olarak kullanılan mecralardan b!r! de 
d!j!tal platformlar olmu%tur. 82 ülkede, 64 f!lm !le devam etm!% 
olan d!j!tal reklamlar !le toplamda 7,7 m!lyar göster!m, 1,5 m!l-
yar !zlenme alınmı%tır.

2021 yılında da hız kesmeden devam eden tanıtım faal!yetler! 
kapsamında, erken rezervasyon ve sezon açılı%ı !ç!n hazırlanan 
reklam f!lmler! ve !let!%!m çalı%malarıyla hedef ülkelerde yo$un 
b!r %ek!lde tanıtım faal!yetler! gerçekle%t!r!lmekted!r. 11 ülkede 
Erken Rezervasyon f!lm! !le TV reklamları yayına g!rm!%t!r. D!-
j!tal kanallarda !se, hedef pazarların !lg!s!ne göre 9 farklı !let!-
%!m f!lm! toplam 52 ülkede yayınlanmaya ba%lanmı%tır.

Go Türk!ye Platformu

Türk!ye’n!n global tanıtım kanalı Go Türk!ye Platformu ye-
n!lenm!% yapısıyla 2020 yılında yayına alınmı%tır. Yepyen! ve 
modern tasarımı ve aynı zamanda teknoloj!k alt yapısı !le Tür-
k!ye’n!n rak!pler!nden ayrı%masına katkı sa$layan platform, 
Türk!ye hakkında b!lg! almak ve seyahat!n! planlamak !steyen 
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tüm kullanıcılara ülken!n kültür ve tur!zm de$erler!n! tek b!r 
çatı altında sunmaktadır. Go Türk!ye, kullanıcıların prof!ller!-
ne göre özelle%t!r!lm!% !çer!$! !le Türk!ye’n!n global b!r tur!zm 
markası olarak tanıtımında en öneml! rolü oynamaya devam 
edecekt!r.

Türk!ye’n!n zeng!n ürün ve dest!nasyon çe%!tl!l!$! ve dünya tu-
r!zm!n!n de$!%en trendler! çerçeves!nde; golf tur!zm!, müzeler, 
kültür rotaları, !nanç tur!zm!, gastronom!, alı%ver!% vb. 50’y! a%-
kın ba%lık Go Türk!ye deney!mler çalı%ması üzer!nden yayın 
h!zmet! de sunmaktadır.

#ller Tanıtım Projes!

Türk!ye’n!n bölgeler!n!n ve !ller!n!n uluslararası alanda daha 
çok tanıtılab!lmes! !ç!n TGA bünyes!nde b!r organ!zasyon ku-
rulmu%tur. Kültür ve Tur!zm Bakanlı$ı ve TGA ek!pler!, !ller-
dek! tur!zm de$erler!n!n gel!%t!r!lmes! ve daha !y! tanıtılması 
konusunda yerel !dareler ve s!v!l toplum örgütler! !le b!r araya 
gelmekte ve koord!nasyon hal!nde çalı%arak resmî !let!%!m plat-
formu olan Go Türk!ye üzer!nden tanıtılmasını sa$lamaktadır.
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3.12. Kültür, Sanat, Gençl!k ve Spor Alanında 
Destekley!c! Çalı"malar

2020 yılında tüm dünyayı etk!s! altına alan Kov!d-19 salgını, d!-
$er ülkelerde oldu$u g!b! Türk!ye’de de kültür, sanat ve tur!zm 
sektörler!n! etk!lem!%t!r. Kültür ve Tur!zm Bakanlı$ı, pandem! 
!lanıyla b!rl!kte öncel!kl! olarak hükûmet!n aldı$ı kararlar do$-
rultusunda sa$lık tedb!rler!n! devreye alarak halk sa$lı$ının 
korunması çalı%malarına destek olmu%, ardından pandem!den 
etk!lenen ve sorumlulu$u kapsamında bulunan kültür, sanat 
ve tur!zm sektörler!ne !l!%k!n ekonom!k ve mal! tedb!rler!, !lg!l! 
bakanlıklar ve kurumlarla koord!ne ederek hızla açıklamı%tır.

Kültür Alanında Kademel! Normalle%me Sürec!nde 
Alınan Tedb!rler 

Müzelerde Alınan Tedb!rler

Kov!d-19 salgınına kar%ı alınan tedb!rler kapsamında müze ve 
ören yerler! 19 Mart 2020 tar!h!nden !t!baren “74 gün” süreyle 
z!yarete kapatılmı%tır. Müze ve ören yerler!n!n yen!den z!yarete 
açılı%ı önces!nde; öncel!kle Sa$lık Bakanlı$ı olmak üzere d!$er 
!lg!l! kurumların kararları do$rultusunda her müze ve ören yer! 
!ç!n ayrı ayrı olmak üzere z!yaretç! potans!yel!, f!z!k! durum, 
sosyal mesafe, g!r!%-çıkı% güzergâhları, müze/ören yer!nde z!-
yaretç!ler!n geç!rece$! ortalama süre g!b! faktörler d!kkate alı-
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narak b!r “z!yaretç! yönet!m planı” hazırlanmı%; sosyal mesafe 
kurallarının uygulanması ve h!jyen önlemler!n!n alınması sa$-
lanmı%tır. 

Müze müdürlükler!nce tüm hazırlıklar yapılmı% ve önceden ha-
zırlanan z!yaretç! yönet!m planına göre 1 Haz!ran 2020 tar!h!n-
den !t!baren müzeler yen!den z!yarete açılmı%tır. 2020 yılında 
müze ve ören yerler! z!yaretç! sayısı 8.918.950 k!%! olmu%tur.

Pandem!n!n devam etmes! üzer!ne hafta sonu soka$a çıkma kı-
sıtlamasından özell!kle yabancı z!yaretç!ler!n olumsuz etk!lenme-
mes! amacıyla; "stanbul, Aksaray, Den!zl!, "zm!r, Konya, Nev%eh!r, 
Ankara, Kayser! ve Burdur !ller!nde bazı müze ve ören yerler! ta-
leplere ve potans!yeller!ne göre açık bulundurulmaktadır.

T!yatro, Opera ve Konser Alanlarında Alınan Tedb!rler

Devlet T!yatroları Kasım-Aralık ayında Salı, Per%embe ve Cu-
martes! günler! oyunlarını sahnelem!%t!r. D!$er günler sahne-
lerde dezenfekte !%lemler! yapılmı%, sey!rc! kapas!tes! yarıya 
!nd!r!lm!% ve f!z!ksel mesafe kurallarına göre oturma düzen! 
sa$lanmı%tır. Oyun tems!ller! önces!nde sey!rc!n!n ate% kont-
roller! ve Hayat Eve Sı$ar (HES) kodu sorgulanması sahne g!-
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r!%ler!nde yapılmı%tır. Devlet T!yatroları b!letler!ne QR okutucu 
özell!$! eklenm!%t!r. Bu sayede t!yatro b!letler!n!n !k!nc! b!r ele 
de$meden kullanılması sa$lanmı%tır. 

B!let g!%eler!ne 1,5 metre mesafey! sa$layan pleks!glass kab!n-
ler yapılmı%, kul!slerde metrekareye göre oyuncu hesaplaması 
yapılmı% ve oyunların perde arası süreler! tuvalet ve kant!nler-
de yı$ılmayı önlemek !ç!n 20 dak!ka olarak uzatılmı%tır. Dekor 
ve aksesuarlar her prova önces! dezenfektan !le tem!zlen!p, 
püskürtme usulü !le yıkanmı% olup b!r gün oyun, b!r gün bo% 
uygulaması bunun sa$lanması !ç!n yapılmı%tır.

Kültür-Sanat Alanına Ver!len Destekler

Devlet, çok zorlu olan pandem! dönem!nde özel t!yatrolar, mü-
z!syenler ve s!nema sektörü ba%ta olmak üzere sanat kurumları 
ve her alanda üret!m!ne devam eden sanatçılara destek olmu%tur.

Özel T!yatrolara Ver!len Destekler 

Özel t!yatrolara ver!len destekler toplam 35.797.200 TL olmu%-
tur.

• S!nema ve t!yatro g!b! sanatsal h!zmet sektörler!nde 
faal!yette bulunan mükellefler!n 1 N!san 2020 - 30 Ha-
z!ran 2020 (bu tar!hler dâh!l) tar!hler! arasında mücb!r 
sebep hal!nde oldu$u kabul ed!lerek özel t!yatro, müz!k, 
yayıncılık g!b! kültür sektörünün öneml! payda%larının 
avantajlardan faydalanmaları sa$lanmı%tır. 

• 2019-2020 sanat sezonunda desteklenen özel t!yatrola-
rın zorunlu oldukları tems!l göster!mler! yönetmel!kte 
yapılan düzenleme !le ortadan kaldırılmı%, 2020/2021 
sezonu destek ba%vuruları öne çek!lm!%, destek oranları 
artırılmı%tır.
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• Özel t!yatrolara geçt!$!m!z yıl ayrılan 6 m!lyon 100 b!n 
TL tutarındak! sezonluk oyun destekler! pandem! ko-
%ulları da göz önüne alınarak, bu sene 12.000.000 TL’ye 
çıkartılmı% ve 328 özel t!yatronun projes!ne da$ıtılmı%-
tır. 

• Pandem! neden!yle özel t!yatroların kapalı kaldı$ı bu 
zorlu %artlarda “Sesl! Oyun”, “D!j!tal T!yatro” ve “Turne 
Deste$!” g!b! ba%lıklar altında özel t!yatrolara toplam 
23.797.200 TL tutarında destek sa$lanmı%tır. 

• Özel t!yatro salonlarını desteklemek !ç!n salon deste-
$! anlamında, özel t!yatrolarımızın “Kültür Yatırım ve 
G!r!%!m Belges!” alması kolayla%tırılmı%tır. Bu belge !le, 
!%letme a%amasında 7 yıl boyunca %25 oranında s!gorta 
pr!m!, !%veren payı ve gel!r verg!s! stopaj !nd!r!m!; 5 yıl 
boyunca do$al gaz ve elektr!k tüket!m!nde %20 !nd!r!m 
ve su tüket!m!nde de bulundu$u bölgen!n en dü%ük ta-
r!fes!nden ücretlend!r!lme avantajı sa$lanmaktadır. 

 “Müz!k Susmasın” Projes! Deste"! 

• Pandem! sürec!nde&ma$dur olan ve gel!r kaybına u$ra-
yan müz!k sektörü çalı%anlarına destek olmak amacıyla& 
“Müz!k Sektörü Pandem! Destek Programı” olu%turul-
mu%tur.

• 30 b!n 770 ba%vuru sah!b!ne 4 ay boyunca ayda 1000 
TL olmak üzere toplam 122.976.000 TL destek sa$lan-
mı%tır. 

S!nema Sektörüne Ver!len Destekler 

• S!nema sektörüne ver!len toplam destek 89.023.000 TL 
olmu%tur.

• 2020 yılında aralarında “Belgesel F!lm Yapım”, “"lk 
Uzun Metrajlı Kurgu F!lm Yapım”, “Uzun Metrajlı S!ne-
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ma F!lm Yapım” “Yerl! F!lm Göster!m Deste$!”, “Çek!m 
Sonrası” ve “Ortak Yapım” kategor!ler!n!n de oldu$u 
toplam 234 projeye 46 m!lyon 428 b!n TL destek sa$-
lanmı%tır. Böylece 2019 yılı !le kar%ıla%tırıldı$ında sek-
töre sa$lanan destek %22 oranında artırılmı%tır. 

• Kov!d-19 tedb!rler! kapsamında kapanan s!ne-
ma salonlarına rahat nefes aldırmak amacıyla tüm  
!llerdek! 159 s!nema salonu !%letmec!s!ne “Yerl! F!lm  
Göster!m Deste$!” kapsamında 15,9 m!lyon TL destek  
sa$lanmı%tır.

• Yen! normal ko%ullarında gerçekle%t!r!len s!nema alanın-
dak! 85 kültürel, sanatsal etk!nl!$e ve meslek b!rl!kler!ne 
toplam 26 m!lyon 695 b!n TL destek sa$lanmı%tır.

Meslek B!rl!kler!ne Ver!len Destekler 

• Meslek b!rl!kler!ne ver!len destekler toplamı 5.786.000 
TL olmu%tur.

• Salgın neden!yle olu%an ekonom!k hasar gözet!lerek 
müz!k, s!nema, !l!m-edeb!yat, güzel sanatlar ve rad-
yo telev!zyon sektörler!nde; eser sah!pler! !le yapımcı, 
yayınev! g!b! kurulu%ları tems!l eden meslek b!rl!kler!, 
yönetsel g!derler!n!n kar%ılanması amacıyla sa$lanan 
destek tutarı&2020 yılında % 50 oranında artırılmı%tır.

Sanat B!r!mler!ndek! Sözle$mel! Sanatçılar

• Devlet T!yatroları Genel Müdürlü$ü tarafından perso-
nel !ht!yaçları d!kkate alınarak yapılan de$erlend!rme 
sonucunda 1.481 personel !le h!zmet sözle%mes! !mza-
lanmı%tır.

• Devlet Opera ve Bales! Genel Müdürlü$ü ve ba$lı "l 
Müdürlükler! tarafından 1 Ocak 2020 tar!h!nden !t!ba-
ren herhang! b!r personel!n sözle%mes! feshed!lmem!% 
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olup, planlanan repertuar, sanatçı ses reng!, çalacak 
enstrüman !le sahne üstü ve arkasındak! tekn!k gerek-
s!n!mlere göre personel !ht!yaçları d!kkate alınarak ya-
pılan de$erlend!rme sonucunda 853 personel !le h!zmet 
sözle%mes! !mzalanmı%tır.

#st!hdam Te$v!kler!

• "% Kanunu çerçeves!nde ücrets!z !zne ayrılan veya 15 
Mart 2020 tar!h!nden sonra !%ten çıkarılan !%ç!lere, 
"%s!zl!k Fonu’ndan nakd! ücret deste$! ver!lmes! sa$-
lanmı%, kısa çalı%ma ödene$! hayata geç!r!lm!% ve !% 
sözle%meler!n!n fesh!n! yasaklayan “Geç!c! "st!hdam 
Güvences!” get!r!lm!%t!r. 

• Kısa çalı%ma ödene$!n!n ba%vuru süres! 31 Ocak 2021 
tar!h!ne, daha önce kısa çalı%ma ba%vurusunda bulun-
mu% olan !% yerler!nde kısa çalı%ma süres! !se 28 #ubat 
2021 tar!h!ne kadar uzatılmı%tır.

• "lave !st!hdama !l!%k!n s!gorta pr!m te%v!k! ve gel!r ver-
g!s! stopajı te%v!k! uygulama süres! 31 Aralık 2022 tar!-
h!ne kadar uzatılmı%tır.

• S!gortalı çalı%anlara uygulanmakta olan normalle%me 
deste$! 30 Haz!ran 2021 tar!h!ne kadar uzatılmı%, 3 ay 
olan yararlanma süres! de 6 aya çıkarılmı%tır.&

Kültürde Yürütülen Proje ve Faal!yetler

 “Evde Kal” sürec!nde Kültür Bakanlı$ının faal!yetler!n!n d!j!-
tal ortamlara aktarılmasıyla vatanda%ların kültür ve sanattan 
ayrı kalmamaları sa$lanmı%tır. Çocuklara yönel!k açık hava 
etk!nl!kler! kapsamında mob!l s!nema/t!yatro/müze g!b! proje-
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ler aracılı$ıyla gen!% k!tlelere ula%ılmı%tır. F!lm göster!mler!n!n 
yanı sıra, çocuklarla müz!k, dans ve t!yatro g!b! küçük etk!n-
l!kler düzenlen!rken, Kov!d-19 sürec!nde v!rüsle mücadele g!b! 
konularda da çocuklar b!lg!lend!r!lm!%t!r.

Kültürde D!j!talle$me

Sanat Cepte ve Kültür ve Tur%zm Bakanlı&ının  
YouTube Kanalı

20 N!san 2020 tar!h!nde, Kültür ve Tur!zm Bakanlı$ının Sanat 
Cepte uygulamasının Instagram hesabından canlı yayımlanan 
“Sanat Cepte Etk!nl!kler!” kapsamında, Bakanlı$a ba$lı sanat 
kurumlarından 81 sanatçı, Pazar har!ç her gün, günde !k! kere 
canlı olmak üzere !zley!c!ler!n evler!ne m!saf!r olmu%, sohbet-
ler ve m!n! konserler gerçekle%t!rm!%t!r. 
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31 Temmuz 2020 tar!h!ne kadar süren bu etk!nl!kler yakla%ık 
240 b!n sanatsevere ula%mı%tır. Ayrıca haftada b!r kez Cumar-
tes! günler! Ankara Devlet Opera ve Bales!’n!n çocuk bales! 
e$!tmenler!n!n Sanat Cepte uygulaması üzer!nden verd!$! ço-
cuk bales! dersler! yakla%ık 60 b!n sanatsevere ula%mı%tır. 

Pandem! neden!yle kültür-sanat etk!nl!kler!n! !ptal ed!lmes! ve er-
telenmes! kararıyla Kültür ve Tur!zm Bakanlı$ı sanat b!r!mler!n!n 
ar%!vler!nde bulunan opera, bale, t!yatro göster!ler! !le orkestra 
ve toplulukların konser kayıtları, Bakanlı$ın YouTube kanalında 
tüm sanatseverler!n er!%!m!ne açılmı%tır. Pandem! dönem!nde 
payla%ılan 60’tan fazla v!deonun !zlenme sayısı 1 m!lyonu geçm!%-
t!r. Pandem! sürec!n!n ba%ından ber! büyük !lg! gören bu kanalın 
%u anda yakla%ık 61 b!n abones! bulunmaktadır.

 Sanal Müzeler

Müze ve ören yerler!n!n 3 boyutlu gerçek modeller!n!n !nter-
net üzer!nden etk!le%!ml! olarak gez!leb!lmes!, kültürel m!rasın 
sanal ortamda da tanıtılması amacıyla www.sanalmuze.gov.tr 
web sayfası “ücrets!z olarak” halkın er!%!m!ne sunulmu%tur. 19 
Mart 2020 tar!h!nden !t!baren alt yapısı hazırlanan ve 25 Mart 
2020 tar!h!nde h!zmete sunulan web sayfası z!yaretç! sayısı 12 
m!lyonu a%mı%tır. An !t!bar!yle 32 müze ve ören yer! !le 1 adet 
geç!c! serg! sanal olarak ücrets!z gez!leb!lmekted!r. Sanal olarak 
en çok z!yaret ed!len Göbekl!tepe Örenyer!’n!, Kurtulu% Sava%ı 
Müzes!, Efes Örenyer!, Troya Müzes! ve Anadolu Meden!yetler! 
Müzes! !zlemekted!r. 
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Kütüphanem Cepte ve Kütüphanem Cepte E-K%tap  
Mob%l Uygulamaları

“Kütüphanem Cepte Mob!l Uygulaması”yla 15 ya% ve üstü va-
tanda%lar e-devlet entegrasyonu sayes!nde kütüphaneye g!t-
meden “e-üyel!k” gerçekle%t!reb!lmekte, katalog taraması ya-
pab!lmekte, en yakınındak! kütüphaneler! tesp!t edeb!lmekte, 
okuma geçm!%!n! tak!p edeb!lmekte, ISBN barkodunu tara-
tarak b!r k!tabın hang! kütüphanede mevcut oldu$unu tesp!t 
edeb!lmekte ve ödünç aldı$ı materyal!n süres!n! kütüphaneye 
g!tmeden uzatab!lmekted!r.
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Öte yandan Kültür ve Tur!zm Bakanlı$ına ba$lı herhang! b!r 
kütüphaneye üye olan vatanda%lar, halk kütüphanes! üyeler!ne 
özel e-k!taplara “Kütüphanem Cepte E-K!tap Mob!l Uygulama-
sı” üzer!nden er!%eb!lmekted!rler. Pandem! sürec! !ç!n özel ola-
rak opt!m!ze ed!len ve bu süreçte yo$un !lg! gören bu !k! uygu-
lama IOS ve Andro!d marketlerden !nd!r!leb!lmekted!r.

Etk%n Kütüphane Projes% ve Etk%n Kütüphane WEB TV

“Etk!n Kütüphane Projes!” hayata geç!r!lm!% ve Etk!n Kütüp-
hane Web TV yayın hayatına ba%lamı%tır. Etk!n Kütüphane 
Projes! kapsamında, Kov!d-19 pandem! sürec!nde kütüphane-
lerden faydalanamayan vatanda%lar !ç!n “etk!nkutuphane” sos-
yal medya hesapları üzer!nden canlı olarak tak!p edeb!lecek-
ler! Anadolu masalları, dünya d!ller!nden masallar, büyüklere 
masallar, Karagöz ve Hac!vat göster!ler!, robot!k, keçe, or!gam!, 
örgü, seram!k, ebru, d!k!%, ah%ap, takı tasarımı, ayraç ve %ap-
ka yapım atölyeler! !le edeb!yat, kültür, sanat, k!%!sel gel!%!m 
ve sa$lık alanlarında söyle%!ler, a!le sem!nerler! ve farkındalık 
e$!t!mler! g!b! etk!nl!kler düzenlenmekte ve !zley!c!lere aktarıl-
maktadır.

Bu kapsamda, 18 Mart 2020 tar!h!nden !t!baren, etk!n kütüp-
hane sosyal medya hesapları üzer!nden, 140 edeb!yat etk!nl!$!, 
53 söyle%!, 99 e$!t!m, kurs ve b!lg!lend!rme toplantısı, 119 el be-
cer!s! atölyes!, 44 sanat etk!nl!$!, 16 sport!f faal!yet, oyun, yarı%-
ma ve turnuva, 21 bel!rl! gün ve hafta etk!nl!$!, 5 sa$lık etk!nl!$! 
olmak üzere toplam 497 etk!nl!k düzenlenm!%t!r.

“B%r L%der B%r "eh%r” Projes% 

Bu proje çerçeves!nde, 81 !lden 81 gençl!k l!derler! ya%adıkları 
%eh!rler!n co$rafyasından ya%ayı%ına, yasından dü$ününe, do-
$umundan cenazes!ne, alı%ver!%!nden tar!h!ne kadar her özell!-
$!n!; gelenekler, dey!%ler, sözler, efsaneler, türküler, kültürel ve 
tar!h! ö$eler !le zeng!nle%t!rerek 2 dak!ka 20 san!yel!k v!deolar 
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!le anlatmaktadır. 20 N!san 2020 tar!h! !t!bar!yle ba%layan “B!r 
L!der B!r #eh!r” projes! kapsamında v!deolar Gençl!k H!zmetle-
r! Genel Müdürlü$ü sosyal medya hesaplarından payla%ılmak-
tadır.

Çocuklar #ç!n Açık Hava Etk!nl!kler!

Kamyon T%yatrosu

30 Haz!ran’da yola çıkan Kamyon T!yatrosu Do$u Anadolu ve 
Güneydo$u Anadolu bölgeler!ndek! 23 !l, 38 !lçede 62 tems!l 
gerçekle%t!rerek 11.106 sey!rc! !le bulu%mu%tur. Ayrıca "zm!r’de 
meydana gelen depremden etk!lenen çocukların ya%adıkları 
travmayı atlatmalarına destek olmak, stresler!n! azaltmak ve 
e$lencel! vak!t geç!rerek k!%!sel gel!%!mler!ne katkıda bulun-
mak amacıyla 2 farklı oyun !le 4 tems!l ver!lm!%t!r.
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Çanakkale Sava'ları Mob%l Müzes%

Çanakkale Sava%ları Mob!l Müzes!, 2 Temmuz 2020 tar!h!nden 
!t!baren yola çıkmı%tır. "çer!s!nde Çanakkale Sava%ı !le !lg!l! re-
s!mler!n, foto$rafların, çe%!tl! görsel materyaller!n ve v!deola-
rın !zlet!lece$! ekranların, Çanakkale Cephes!’nden günümüze 
kalan çe%!tl! sava% objeler!n!n serg!lenece$! b!r bölümün ve Ça-
nakkale asker!n!n heykel!n!n de bulundu$u Çanakkale Sava%-
ları Mob!l Müzes!, Çanakkale ruhunu, tıpkı o gündeym!% g!b! 
ya%ayab!lmeler!n! sa$lamak amacıyla projelend!r!lm!%t!r. 

Dı% ses, amb!yans ve tasarımlar !le “Al Sanca$ın Dalgalandı$ı 
Her Yerd!r Çanakkale” ülküsüyle Çanakkale ruhu, Türk!ye’n!n 
dört b!r yanına ta%ınmaktadır. Bu kapsamda Çanakkale Sava%-
ları Mob!l Müzes! 62 !lde, 110 !lçede 75.000‘n!n üzer!nde z!ya-
retç! kabul etm!% olup rotasına devam etmekted!r. Bugüne ka-
dar 25.000 km’den fazla yol alınmı%tır.
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Gezen S%nema

Sanat "ç!n Yola Çık Kültür ve Sanat Derne$! !% b!rl!$!nde ya%adı-
$ı co$raf! mekânda s!nema salonlarına ula%ımı kolay olmayan 
ve s!nemaya g!tme !mkânı bulamamı% çocukların s!nema !le bu-
lu%ması 2020 yılında Gezen S!nema Tır’ı !le gerçekle%m!%t!r. 

Türk!ye’de co$raf! mekân kısıtı altında s!nemayla bulu%makta 
büyük%eh!rlere n!speten dezavantajlı olan çocukların pandem! 
neden!yle sosyalle%me !mkânı daha da kısıtlanmı%tır. Bu ba$-
lamda; etk!nl!k !le çocukların hem kültürel gel!%!mler!n! destek-
lemek hem de pandem!n!n yol açab!lece$! olumsuz sosyo-ps!-
koloj!k etk!ler! azaltarak onlara key!fl! anlar ya%atab!lmek !ç!n 
S!nema Tır’ı 2020 yılının A$ustos ayında yola çıkmı%tır.

Pandem! neden!yle göster!mler; gerekl! tekn!k ek!pman sa$la-
narak ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak açık havada 
yapılmı%, çocukların a!leler! !le b!rl!kte !zleyeb!lece$! f!lmler 
göster!me sunularak kültürel anlamda sürdürüleb!l!r normal-
le%me adımlarından b!r! atılmı%tır. 
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81 k!%! kapas!tel! mob!l s!nema salonunda pandem! neden!yle 
salon b!r koltuk dolu d!$er! bo% olacak %ek!lde kullanılmı% ve 
gündüzler! toplam 440 seansta 19.360 çocu$a f!lm göster!m! 
yapılmı%tır. Açık hava göster!mler! !ç!n seç!len a!le f!lmler! gös-
ter!mler!nde toplamda 176 seans göster!m yapılarak, 35.200 k!-
%!ye ula%ılmı%tır.

Etk!nl!k süres!nce f!lm göster!mler!n!n yanı sıra çocuklarla 
müz!k, dans ve t!yatro g!b! küçük etk!nl!kler düzenlen!rken, 
Kov!d-19 sürec!nde v!rüsle mücadele g!b! konularda çocuklar 
b!lg!lend!r!lm!%t!r.

E'%t A&ırlık Programı

Sosyal hayata get!r!len kısıtlamalar net!ces!nde daha çok evde 
vak!t geç!rmes! beklenen gençler!n; sosyal medyada geç!rd!k-
ler! zamanı daha kal!tel! ve ver!ml! geç!rmeler!, entelektüel 
b!r!k!mler!n! artırmaları amacı !le “Her %ey b!r arada…” slo-
ganı !le Gençl!k ve Spor YouTube kanalında ve Tw!tter he-
sabında “E%!t A$ırlık” programı canlı olarak yayınlanmaya  
ba%lanmı%tır. D!$er kurumsal sosyal medya hesaplardan da 
canlı olarak yayınlanan programda spordan, sanata, m!zahtan, 
edeb!yata, teknoloj!den, s!yasete pek çok konuda konu ve ko-
nukları !le gençl!$!n nabzı yakalanmaya çalı%ılmaktadır. Soh-
bet tadında söyle%! %ekl!nde gerçekle%en programda gençler de 
sosyal medya üzer!nden söz sah!b! olab!lmekte ve konuklara 
sorular yönelteb!lmekted!rler.
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“Sahne Sen%n” Konser Programı

Daha çok evde vak!t geç!rmes! beklenen gençler!n sosyal med-
ya mecrasında kal!tel! vak!t geç!rmeler! !ç!n onl!ne programla-
ra a$ırlık ver!lm!%, “Sahne Sen!n” konser programı kapsamında 
her hafta b!r Gençl!k Merkez!’nden Instagram canlı yayınıyla 
Gençl!k Merkez! müz!k kulübü üye ve gönüllüler!n!n perfor-
manslarının yer aldı$ı canlı konser düzenlenm!%t!r. 
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 “Kültür Mantarı” Onl%ne E&%t%m Programları

Pandem! sürec! !le b!rl!kte d!j!tal teknoloj!ler ve !nternet mec-
ralarında sıkça vak!t geç!ren gençler!n k!%!sel gel!%!mler!ne 
katkı sa$layab!lmek amacı !le web tabanlı “Kültür Manta-
rı” adlı d!j!tal program !le t!yatro, foto$rafçılık, tar!h, yazar-
lık ve kar!katür alanlarında uzman e$!tmenler tarafından !n-
terakt!f !çer!kler ve v!deolar !le e$!t!mler ver!lmes! ve atölye  
programları gerçekle%t!r!lmes! amaçlanmı%tır.

Kültür Altyapısında Yen! Atılımlar 

AVM Kütüphaneler%

Kov!d-19 sürec!nde b!lg!ye ula%ımın kolayla%tırılması, pandem! 
sürec!nde de okuma kültürü ve alı%kanlı$ının gel!%t!r!lmes!, ya-
%am boyu ö$renmen!n te%v!k ed!lmes! amaçlarıyla kentl! ya%a-
mında öneml! yer! olan alı%ver!% merkezler!nde (AVM) Kültür 
ve Tur!zm Bakanlı$ına ba$lı kütüphane açma çalı%maları ba%-
latılmı% olup çe%!tl! AVM’lerde h!zmete açılmı%tır.
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Gençl!k ve Spor Alanında Gerçekle%t!r!len 
Çalı%malar

Pandem! sürec!nde d!$er alanlarda oldu$u g!b!, gençl!k ve spor 
alanında da b!r d!z! tedb!r ve yardım faal!yet! gerçekle%t!r!lm!%-
t!r. Gençl!k ve Spor Bakanlı$ı tarafından özell!kle gençlere yö-
nel!k çevr!m !ç! e$!t!mler, TV e$lence ve spor programları, mo-
t!vasyon etk!nl!kler! düzenlenm!%t!r.

Spor Kulüpler!ne Nakdî Yardım

Gençl!k ve Spor Bakanlı$ına tesc!l! yapılmı% olan kulüpler!n 
amatör faal!yetler! !ç!n nakdî yardım yapılmaktadır. Gençl!k ve 
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Spor Bakanlı$ının, 2020 yılı bütçes!nde spor kulüpler!ne nak-
dî yardım yapılması amacıyla ayrılan 14.460.000,00.TL ödenek 
bulunmakta !ken, Kov!d-19 pandem! sürec! neden!yle maddî 
sıkıntı ya%ayan spor kulüpler!n!n desteklenmes! !ç!n ayrılan 
ödenek m!ktarı 45.615.000,00.TL’ye çıkartılmı% ve toplam 6.121 
spor kulübüne nakdî olarak da$ıtılmı%tır.

Ekonom!k Destekler 

Pandem! dönem!nde Gençl!k ve Spor Bakanlı$ı, gençlere ve 
sektöre yönel!k yardımlarının yanı sıra öneml! ekonom!k des-
tekler de verm!%t!r:

• Gençl!k ve Spor Bakanlı$ı tarafından k!raya ver!len ta-
%ınmazlardan "ç!%ler! Bakanlı$ı tarafından geç!c! süre 
!le faal!yet gösteremeyece$! bel!rt!len t!car! ün!teler!n 
16 Mart 2020 tar!h!nden ba%lamak üzere faal!yete ba%-
layacakları tar!he kadar geçen sürede k!ra bedel! alın-
maması, k!ra süreler!ne mücb!r sebeple kullanamadık-
ları gün kadar ekleme yapılması fırsatı sa$lanmı%tır.

• Sey!rc!s!z oynanmasına karar ver!len ve akab!nde de er-
telenen futbol, voleybol, basketbol ve hentbol kar%ıla%-
malarının yapılaca$ı stad, stadyum ve spor salonları !le 
faal!yetler! durdurulan spor tes!sler! (yüzme havuzları 
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vs.) !çer!s!nde bulunan ve gel!r!n! yalnızca bu kar%ıla%-
malardan, organ!zasyona katılanlardan ve sey!rc!ler-
den elde eden t!car! ün!teler!n k!ra bedeller!n!n 13 Mart 
2020 tar!h!nden ba%lamak üzere faal!yete ba%layacakla-
rı tar!he kadar geçen sürede alınmaması, k!ra süreler!ne 
mücb!r sebeple kullanamadıkları gün kadar ekleme ya-
pılması !mkânı sa$lanmı%tır.

• Faal!yetler!ne devam eden, ancak alınan tedb!rler kap-
samında etk!lenen t!car! ün!teler!n Mart-N!san-Ma-
yıs-Haz!ran 2020 aylarına !sabet eden k!ra bedeller!n!n 
!lg!l!s!n!n taleb! hal!nde 4 ay sürel! ve fa!zs!z olarak er-
telenmes!, k!ra süreler!ne mücb!r sebeple kullanama-
dıkları gün kadar ekleme yapılması veya talepler! hal!n-
de fes!h yoluna g!d!lmes! olana$ı ver!lm!%t!r.

• Sezonluk, yıllık veya daha uzun sürel! olarak kulüp-
lere, federasyonlara, beled!yelere, kamu kurum ve  
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kurulu%larına k!ralanmı% olan tes!s ve ta%ınmazların ta-
lepler! hal!nde l!gler!n ertelend!$! 19 Mart 2020 tar!h!nden 
!t!baren Mart-N!san-Mayıs-Haz!ran 2020 aylarına a!t k!ra 
bedeller!n!n ödemeler!n!n fa!zs!z olarak 4 ay sürel! olarak 
ertelenmes! !mkânı sa$lanmı%tır.

• Gençl!k ve Spor Bakanlı$ı, yatırım programında yer alan 
ve !n%aatları devam eden gençl!k ve spor tes!sler! !le yurt 
!n%aatlarına !l!%k!n kontrollük görevlend!rmeler! 30 N!san 
2020 tar!h!ne kadar durdurulmu%tur.

• Sezonluk, yıllık veya daha uzun sürel! olarak kulüplere, fe-
derasyonlara, beled!yelere, kamu kurum ve kurulu%larına 
k!ralanmı% olan tes!s ve ta%ınmazların, spor müsabakaları-
nın 17 Kasım 2020 tar!h!nde sey!rc!s!z oynanmasına karar 
ver!lmes! sebeb!yle talep ed!lmes! hal!nde 1 Aralık 2020 
tar!h!nden !t!baren Aralık 2020 Ocak - #ubat - Mart 2021 
aylarına a!t k!ra bedeller!n!n ödemeler!n!n fa!zs!z olarak 4 
ay sürel! olarak ertelenmes!, k!ra süreler!ne mücb!r sebep-
le etk!lend!kler! gün kadar ekleme yapılması veya talepler! 
hal!nde fes!h yoluna g!d!lmes! fırsatı sa$lanmı%tır.

• Alınan tedb!rler kapsamında olumsuz etk!lenen t!car! 
ün!teler!n (Baz !stasyonları, ATM alanları har!ç) müstec!r-
ler!n!n taleb! hal!nde y!ne 1 Aralık 2020 tar!h!nden !t!ba-
ren Aralık 2020 - Ocak - #ubat - Mart 2021 aylarına a!t k!ra 
bedeller!n!n ödemeler!n!n 4 ay sürel! ertelenmes!, k!ra sü-
reler!ne mücb!r sebeple etk!lend!kler! güne kadar ekleme 
yapılması, veya talepler! hal!nde fes!h yoluna g!d!lmes! 
!mkânı sa$lanmı%tır.

Kred! Tahs!latlarının Ertelenmes!

Ö$ren!m ve katkı kred!s!nden borçlu olan borçluların N!san, 
Mayıs ve Haz!ran ayları taks!tler!n!n, Kov!d-19 salgınının eko-
nom!k hayata etk!ler!n!n azaltılması amacıyla, 3 aylık döneme 
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!l!%k!n tahs!l ed!lmes! gerekenlerle sınırlı olmak üzere, ba%vu-
ru %artı aranmaksızın 3 ay süreyle ertelenmes! !%lem! ba%latıl-
mı%tır.

Damla Gönüllülük Hareket!

Bu proje kapsamında katılımcı gençler !le bel!rlenen !lkokul, 
ortaokul, l!se ve köy okulları z!yaret ed!lmekted!r. "lk ve or-
taokullarda ö$renc!lere rol model olmak, l!selerde !se mes-
lek seç!m! ve ün!vers!te e$!t!m!ne yönel!k b!lg!lend!rme yap-
mak ve ö$renc!lere !y! örnek olmak amaçlanmaktadır. Sevg!, 
saygı, merhamet, payla%mak, vatan sevg!s!, b!rl!k ve beraber-
l!k temalarında ö$renc!lerde farkındalık olu%turulmaktadır. Hu-
zurev!, ya%lı bakım ve rehab!l!tasyon merkez! z!yaret ed!lmekte,  
böylel!kle ya%lıların genç ku%a$a tecrübe aktarımları sa$lanmak-
tadır. 

Kov!d-19 salgını sürec!nde Ankara’da Damla Gönüllülük Hareke-
t! gönüllüler! !le “Yeme$!n! Payla%” hareket!yle b!rl!kte 14 N!san 
2020 tar!h!nden !t!baren her gün yakla%ık 5.000 k!%!ye sıcak ye-
mek da$ıtmı%tır. #u an !se, günlük 15.000 pors!yon sıcak yemek 
da$ıtılmaktadır. 24 #ubat 2021 tar!h! !t!bar!yle toplam 1.416.221 
pors!yon sıcak yemek !ht!yaç sah!pler!ne ula%tırmı%tır. 

Çevr!m #ç! Faal!yetler

Türk!ye’n!n dört b!r yanından gençler, e-genc.gsb.gov.tr por-
talı üzer!nden !sted!$! çevr!m !ç! e$!t!m ve faal!yetlere kaydını 
yaptırab!lmekted!r. Yen! b!r uygulama !le gençl!k merkezler! 
tarafından gerçekle%t!r!len e$!t!m ve faal!yetlere ba%vuruların 
çevr!m !ç! olarak gerçekle%t!r!lmes! mümkün hale get!r!lm!%t!r. 
Türk!ye’n!n dört b!r yanından gençler, e-genc.gsb.gov.tr portalı 
üzer!nden !sted!$! çevr!m !ç! e$!t!m ve faal!yetlere kaydını yap-
tırab!lmekte, e$er gençl!k merkezler!ne üye de$!lse aynı portal 
üzer!nden üye olab!lmekted!r.
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Deneyap Çevr!m #ç! E"!t!m!

Pandem! neden!yle Deneyap Teknoloj! Atölyeler!’nde e$!t!mle-
re ara ver!lm!%t!r. Gençler!n bu süreçte evde kalarak Deneyap 
heyecanını ya%amaları !ç!n b!l!m, teknoloj!, s!ber güvenl!k ve 
buna benzer b!rçok konu ba%lı$ında alanında uzman k!%!lerle 
onl!ne oryantasyon e$!t!m programları düzenlenmekted!r. 
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EBA Er!$!m Merkezler!

Çocukların ve gençler!n hem Gençl!k Merkezler!’yle tanı%mala-
rı hem de !nternete er!%!mler! !ç!n Gençl!k Merkezler!’n! kullan-
maları amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Gençl!k Merkezler!, 
!novasyon atölyeler! ve b!lg!sayar dersl!kler! pandem! ko%ulla-
rına uygun olarak düzenlenerek EBA Er!%!m Merkezler! olu%tu-
rulmu%tur.

Kes!nt!s!z Spor 

Koronav!rüs tedb!rler! kapsamında; futbol, basketbol, voley-
bol, hentbol g!b! takım sporlarında devam eden l!g maçlarının 
sey!rc!s!z oynanması kararı alınmı%tır. Yen! normal sürec!nde 
de maçlar ve spor organ!zasyonları sey!rc!s!z düzenlenm!%t!r.

Müsabakaların gerçekle%med!$! süreç !çer!s!nde sporcuların 
kond!syonlarını korumak amacıyla antrenörler onl!ne olarak 
çalı%malara devam etm!%t!r. Sporcu E$!t!m Merkezler!’ndek! 
1889 sporcu, Ol!mp!k Yüzme Havuzları’ndak! 600 sporcu, TO-
HM’dak! 1.153 sporcu çalı%maları yakından tak!p etm!%t!r.
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H#S APP Uygulaması

2020 yılında Kov!d-19 salgını neden!yle karant!na sürec!nde 
harekets!zl!$!n önüne geçmek ve f!z!ksel akt!v!tey! arttırmak 
!ç!n 2018 yılında projelend!r!len H"S APP uygulamasının kulla-
nımına ba%lanmı%tır. 

H"S APP Gençl!k ve Spor Bakanlı$ının deste$!yle Herkes "ç!n 
Spor Federasyonu tarafından hayata geç!r!len ücrets!z yerl! b!r 
uygulamadır. 900’e yakın egzers!z v!deosu !çeren ve öneml! b!-
reysel egzers!z yazılımı olan uygulama, en bas!t sev!yeden pro-
fesyonel sev!yeye kadar akt!v!te ve antrenman programları bu-
lundurmaktadır. H"S APP uygulaması; görme, bedensel, !%!tsel 
engell! b!reylere yönel!k özel !çer!kler de !çermekted!r.
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M!llî Sporcu Bursu 

Bazı sporcular, e$!t!m hayatına devam edeb!lmek !ç!n spor 
kar!yer!n! feda ederken bazıları da yo$un antrenman tempo-
suyla geçen sporculuk hayatları neden!yle e$!t!mler!n! bırak-
mak zorunda kalmaktadır. Spor mu e$!t!m m! !k!lem!ne son 
vermek !ç!n 52 vakıf ün!vers!tes!yle ol!mp!k ve paral!mp!k 
bran%larda uluslararası alanda ba%arılı m!llî sporculara %100 
e$!t!m !mkânı sa$layan !% b!rl!$! protokolü !mzalanmı%tır. Bu 
yıl bu !mkânlar, 18 federasyondan 76 m!llî sporcuya sa$lan-
mı%tır.

Yüzme B!lmeyen Kalmasın

Koronav!rüs salgını neden!yle bel!rl! dönemlerde havuzlar ka-
palı kaldı$ı !ç!n hedeflenen sayıya ula%ab!lmek adına portat!f 
havuzlarla destek sa$lanmı%tır. 2020 yılında 1 m!lyonun üze-
r!nde k!%!ye ula%ılmı%tır.
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Sa"lık Çalı$anları ve Çocuklarına Yönel!k Mot!vasyon Kampı

Program; 17-18 Ek!m 2020 tar!h!nde Antalya Alaadd!n Keyku-
bat Gençl!k Kampı’nda, 24-25 Ek!m tar!hler! arasında Aydın 
Efeler, Osman!ye Aslanta%, Mers!n Mal!ye, Bursa Karacaal!, Ma-
n!sa #ehzadeler ve tekrar Antalya Alaadd!n Keykubat Gençl!k 
Kampı’nda, 14-15 Ek!m tar!hler! arasında !se Kastamonu Yolko-
nak Gençl!k Ksampı’nda gerçekle%t!r!lm!%t!r. Gençl!k kampla-
rında güzel b!r gün geç!rmeler!n! sa$lamak amacı !le b!s!klet, 
tırmanı%, ok atma, golf, dart, el sanatları, Bocce ve genel olarak 
gençl!k faal!yetler!yle onlar !ç!n bamba%ka b!r gün geç!rmele-
r!n! sa$layarak gönüller!ne g!rmek ayrıca farklı b!r atmosfer 
ya%atarak b!r an b!le olsun stresler!n! azaltmalarına yardımcı 
olmak amaçlanmı%tır.

Bursa, Mers!n ve Aydın !ller!ndek! üç mav! kamp ve Antalya, 
Osman!ye, Man!sa ve Kastamonu !ller!ndek! 4 kamp olmak 
üzere 7 kampta toplamda 360 k!%! a$ırlanmı%tır.

 “Evde Z!nde” ve “Evde Kal Z!nde Kal” Programları

Karant!na günler!nde get!r!len kısıtlamalar kapsamında evle-
r!nde kalmak zorunda kalan vatanda%ların, sa$lıkları açısın-
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dan daha kal!tel! zaman geç!rmeler!n!n ve formda kalmaları-
nın “tek çares!” spor oldu$u dü%ünces!nden yola çıkılarak, TV 
ekranlarında “Evde Z!nde”, “Evde Kal Z!nde Kal” ve buna ben-
zer b!rçok spor programı yayımlanmı%tır. 

“Evde Z!nde” programı kapsamında, her ya%tan vatanda%ın 
evde kolaylıkla yapab!lece$! egzers!zler! kısa v!deolar !le tanıt-
mak, yer fark etmeks!z!n b!l!nçl! b!r %ek!lde spora te%v!k etmek 
amaçlanmaktadır. Program her ya% grubuna uygun, farklı kas 
gruplarına yönel!k egzers!zler !çermekted!r. Otuz san!ye olması 
planlanan v!deolarda egzers!zler!n do$ru ve b!l!nçl! yapılmasını 
sa$lamak amacıyla alanında 3 uzman sporcu yer almaktadır. 11 
adet v!deo hazırlanmı% olup yen! !çer!kler!n üret!m! devam et-
mekted!r. Hazırlanan v!deolarla ula%ılan k!%! sayısı 2145’d!r.

“Evde Kal Z!nde Kal” programının da 21 bölümü Youtube he-
sabına eklenm!%t!r. Sosyal medya !ç!n 21 bölüm !ç!n ayrı ayrı 
tanıtım fragmanı hazırlanmı%tır.

Çare Spor 

Örnek b!reyler!n spor alı%kanlı$ı kazandıkları süreçte yanların-
da olan yakınlarının ve !lg!l! konunun uzmanlarının görü%ler!-
n! payla%tı$ı, an!masyon geç!%lerle ve müz!kle desteklenerek 
montajlanan, sonunda sporun faydalarına !l!%k!n b!r mesaja 
ula%ılan, her b!r bölümün 7 dak!kalık ve 1,5 dak!kalık !k!%er ver-
s!yonu bulunan “Çare Spor” adlı telev!zyon programı hazırlan-
mı%tır. Program Gençl!k ve Spor Bakanlı$ı sosyal medya hesap-
ları ve TRTSPOR2 kanalında yayınlanmı%tır.

Onl!ne Spor E"!t!m!

Dura$an ya%amın !nsan sa$lı$ı üzer!ne olumsuz etk!ler!ne kar-
%ı, evler!nde harekets!z kalan vatanda%ların f!z!ksel etk!nl!k 
yapmaları amacıyla !nternet üzer!nden çe%!tl! sport!f akt!v!te-
ler ve sa$lıklı ya%am kursları ver!lerek pandem! sürec!n! beden-
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sel ve z!h!nsel olarak sa$lıklı b!r %ek!lde geç!rmeler! amaçlan-
mı%tır. Gençl!k ve Spor "l Müdürlükler!nde çalı%an kadrolu ve 
sözle%mel! antrenörler tarafından !nternet üzer!nden F!tness, 
P!lates, Satranç, Step ve Aerob!k, Kor Çalı%maları, Ev T!p! Spor, 
Halk Oyunları, Yoga vb. egzers!zler !le sa$lıklı beslenme olmak 
üzere çe%!tl! programlar aracılı$ıyla onl!ne spor ve ps!koloj!k 
e$!t!mler 11 Mayıs 2020 tar!h! !t!bar!yle ba%lamı%tır. 

Pandem! sürec!nce Gençl!k ve Spor "l Müdürlükler!nde çalı%an 
kadrolu ve sözle%mel! 3.835 antrenör aracılı$ıyla 1.261 e$!t!m 
programı planlanmı%tır. 2 Haz!ran 2020 tar!h! !t!bar!yle 1.047 
antrenör sorumlulu$unda toplamda 2.572 k!%!ye onl!ne spor ve 
ps!koloj!k danı%manlık e$!t!m! ver!lm!%t!r.

Sporcu E"!t!m Merkezler!

Kov!d-19 salgını sürec!nde, sporcu ö$renc!ler !ç!n !zolasyon 
sürec!nde ev ortamında yapılab!lecek per!yod!k antrenman 
planlarının günlük, haftalık ve aylık olarak hazırlandı$ı, hazır-
lanan antrenman metotlarının bran%a özgü kuvvet, dayanıklı-
lık, esnekl!k, tekn!k, takt!k vb. çalı%maları !çerd!$! antrenman 
programlarının hazırlanma sürec!nde kond!syoner, m!llî takım 
antrenörler! ve f!zyoterap!stlerden destek alınmı%tır.
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Sporcu ö$renc!ler!n antrenman planlarının ve sport!f gel!%!m-
ler!n!n (olumlu-olumsuz) tak!b! telefon görü%meler! ve What-
sapp, Instagram, Zoom, Telegram, B!p g!b! sosyal medya araç-
ları !le yapılmı%, ayrıca sporcu ö$renc!ler ve vel!ler antrenman 
tak!b! !ç!n v!deo çekerek antrenörlere gönderm!%lerd!r.

Kov!d Dönem!nde Antrenör E"!t!m!

Gençl!k ve Spor Bakanlı$ının uhdes!nde olan antrenör temel 
e$!t!mler!n!n pandem! sürec!nde kes!nt!ye u$ramaması adı-
na Temel E$!t!m S!stem!’nde uzaktan e$!t!m model! !le 5 fark-
lı modülden (Spor ve Sa$lık B!l!mler!, Antrenman ve Hareket 
B!l!mler!, Spor Yönet!m!, Sporda Ö$renme ve Ö$retme Sporda 
Ps!ko-Sosyal Alanlar) olu%an 5 k!tap, 5 antrenörlük kademes! 
!ç!n toplam 24 k!tap hazırlanmı%tır. K!tap hazırlama sürec!n-
de Spor B!l!mler! alanında e$!t!m veren farklı ün!vers!telerden 
121 akadem!syen bölüm yazarı, 24 akadem!syen k!tap ed!törü, 
5 akadem!syen !se ba% ed!tör olarak görev almı%tır. Spor B!l!m-
ler! alanında hazırlanan bu 24 k!tap %!md!ye kadar hazırlanan 
en öneml! referans kaynak n!tel!$!nde görülmekted!r. Temel 
E$!t!mde uzmanlar tarafından hazırlanan k!tapların yanı sıra 
yazılı, !%!tsel ve görsel olarak tüm e-ö$renme materyaller! aday-
ların h!zmet!ne çevr!m !ç! olarak sunulmu%tur.

2020 ve 2021 yıllarında 2 temel e$!t!m dönem! açılmı%tır; 
2020’dek! temel e$!t!m programına 13.932 aday kabul ed!lerek 
temel e$!t!m ve sınav dönem! çevr!m !ç! olarak tamamlanmı%-
tır. 2021’de açılan temel e$!t!m programına 14.935 aday kabul 
ed!lm!%t!r. 

Gençler ve K!taplar

Kov!d-19 pandem!s! kapsamında muhtel!f ülkelerden Türk!-
ye’ye get!r!len ve Gençl!k ve Spor Bakanlı$ı yurtlarında karan-
t!na altına alınan vatanda%lara yönel!k k!tap da$ıtım çalı%ması 
yapılmı%tır. Bu çalı%ma !le karant!na altında olan vatanda%ların 
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zamanlarını de$erl! b!r %ek!lde geç!rmeler!ne katkı sunulması 
amaçlanmı%tır. 

Bu çerçevede; Ankara, "stanbul, Konya, Sakarya, Samsun ve S!-
vas ba%ta olmak üzere 76 !lde yer alan ö$renc! yurtlarına, has-
tanede yatan hastalara ve sa$lık çalı%anlarına, 13 farklı !ldek! 
ceza !nfaz kurumlarına ayrıca bu süreç !çer!s!nde sosyal medya 
aracılı$ı !le Bakanlı$a ula%an gençlere 21 Mart 2020 tar!h!nden 
!t!baren toplam 61.863 adet eser gönder!m! gerçekle%t!r!lm!%t!r.

Bununla b!rl!kte; 2020 yılında 180.309 adet eser!n da$ıtımı, 
ba%ta Gençl!k ve Spor Bakanlı$ı Gençl!k Merkezler!, gençl!k 
of!sler!, k!tap kafeler !le bakanlı$ın faal!yetler!nde olan okullar, 
çe%!tl! STK’lar ve d!$er kamu kurumlarına gerçekle%t!r!lm!%t!r.

Kov!d-19 ve Gençl!k Ara$tırması

Kov!d-19 !le !lg!l! gençlere yönel!k b!r anket yapılmı%tır. Anket 
formunda k!%!sel b!lg!ler!n yanı sıra Kov!d-19 sürec!n!n med-
yada ele alını% b!ç!m!, salgının k!%!sel, sosyal ve sa$lık durum-
larını nasıl etk!led!$!, Türk!ye’de ve dünyada Kov!d-19’a kar%ı 
yapılan mücadelen!n nasıl oldu$una da!r sorular yer almak-
tadır. Ara%tırmaya katılan gençler!n yarısından fazlası sosyal 
mesafey! korumak, maske takmak ve h!jyen kurallarına uyma-
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nın Kov!d-19’un yayılmasını yava%latma açısından son derece 
öneml! oldu$unu bel!rtm!%lerd!r.

Çalı%maya katılan geçler!n %41’! Kov!d-19 salgınının 1 yıldan 
daha uzun sürede, %26’sı !se h!ç sona ermeyece$!n! dü%ünmek-
ted!r. Kov!d-19 hastalı$ının sona ermes! konusunda gençler 
arasında negat!f dü%ünceler olmasına ra$men, Türk!ye’de Ko-
v!d-19’a kar%ı yapılan mücadele, dünyada yapılan mücadeleden 
daha ba%arılı bulunmaktadır.

Ev!nde Hep Kazandın

Pandem! sürec!nde l!gler!n !ptal ed!lmes! üzer!ne ev!nde oldu-
$unda kazandın mesajı ver!lerek takımlar üzer!nden 6 f!lm ha-
zırlanmı%tır.
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3.13. Salgın Dönem!nde D!nî H!zmetler 

Salgın hastalıkla mücadele sürec!nde D!yanet "%ler! Ba%kanlı-
$ı, !badetler!n usulüne uygun, güven !ç!nde, sa$lıklı ve h!zmet 
talep edenler!n haklarını koruyacak %ek!lde yer!ne get!r!lmes! 
amacıyla yurt !ç!nde ve yurt dı%ında !lg!l! kurum ve kurulu%lar-
la !% b!rl!$! yaparak gerekl! tedb!rler! almı%tır. Ya%anan süreçte 
h!zmetler!n aksamamasına azam! derecede özen göster!lerek 
ve çevr!m !ç! ortamda alternat!f çözümler üret!lerek, faal!yetle-
re ve h!zmetlere devam ed!lm!%t!r. Sosyal medya hesapları ara-
cılı$ı !le yürütülen alternat!f faal!yetler !le hedef k!tlen!n zen-
g!nle%mes! sa$lanmı% ve daha fazla !nsana ula%ılmı%tır. 

Bu ba$lamda, d!n! b!lg!n!n üret!m!; d!n! h!zmetler; e$!t!m h!z-
metler!; hac ve umre h!zmetler! ve radyo ve telev!zyon h!zmet-
ler! g!b! ba%lıklar altında toplanab!lecek b!rçok h!zmet korona-
v!rüs !le mücadele dönem!nde de ya%ama geç!r!lm!%t!r. 

D!nî  B!lg!n!n Üret!m! 

Kov!d-19 tedb!rler! kapsamında alınan kararlar, hazırlanan fet-
valar, basın açıklamaları ve teknoloj!k uygulamaların sa$ladı$ı 
!mkânlarla (fetva.d!yanet.gov.tr; goruntulufetva.d!yanet.gov.
tr; mob!l fetva uygulaması ve 7 gün 09.00-23.00 arası cep te-
lefonuyla fetva nöbet! uygulaması) soka$a çıkma yasaklarının 
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uygulandı$ı dönemlerde de do$ru d!n! b!lg!n!n üret!m! ve d!n! 
soruların cevaplandırılması h!zmetler!ne devam ed!lm!%t!r. 

D!nî H!zmetler

Cam! H!zmetler! 

• Salgın sürec!yle !lg!l! hutbe met!nler! hazırlanarak ülke 
genel!nde bel!rlenen mekânlarda kılınan Cuma/Bayram 
namazlarında okunmu%tur. Vatanda%lar koronav!rüs 
sürec!yle ve alınan tedb!rlere r!ayet etme hususunda b!l-
g!lend!r!lm!% ve hutbeler!n sonunda da konuyla !lg!l! hatır-
latmalarda bulunulmu%tur.

• Cam!lerde cemaatle vak!t namazları ve Cuma namazları-
nın kılınmaması !le cenaze namazlarının namaz vak!tle-
r!nden önce uygun b!r vak!tte kılınması, cenaze def!n ve 
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taz!ye !%lemler!n!n mümkün mertebe kalabalık ortamlar 
olu%turulmadan yer!ne get!r!lmes! 16 Haz!ran 2020 tar!-
h!nde tal!matlandırılmı%tır. 

• Cuma günler! ve kand!l geceler! cam!ler!n kapalı tutulması 
ve Cuma namazı !ç!n sala okunmaması 19 Mart 2020 tar!-
h!nden !t!baren sa$lanmı%tır. 

• 20 Mart 2020 tar!h!nde cenaze h!zmetler!n! yürütecek gö-
revl!ler!n yıkama ve def!n !%lemler!nde kullanacakları mal-
zemeler !le hang! hususlara r!ayet edecekler! bel!rlenm!%t!r. 

• Ramazan ayı ves!les!yle Mart ayının son haftasından !t!ba-
ren yatsı ezanlarından önce salâ ver!lmeye ve yatsı ezan-
larını müteak!p m!nare hoparlörler!nden dua ed!lmeye 
ba%lanmı%tır. Her gece yatsı vakt!nde gerçekle%t!r!len dua 
uygulaması 23 Mayıs 2020 Cumartes! yatsı vakt!yle b!rl!k-
te sonlandırılmı%tır.
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• Kand!ller ve mübarek geceler münasebet!yle bel!rl! cam!-
lerde cemaats!z olarak programlar çek!lm!% ve !lg!l! günler-
de TRT 1 ve D!yanet TV’de yayınlanmı%tır. 

• 27 Mart 2020 Cuma günü Be%tepe M!llet Cam!!’nden ba%-
lamak üzere her hafta farklı b!r cam!de sınırlı sayıda ka-
tılımla ve sosyal mesafe kurallarına r!ayet ed!lerek Cuma 
namazları kılınmaya ba%lanmı%tır.

• Cam! ve mesc!tlerde cemaatle !badet esnasında uyula-
cak kurallar !le !lg!l! hazırlanan af!%, bütün cam! ve mes-
c!tlere asılmı% ve müftülük web s!teler! !le sosyal medya 
üzer!nden duyurulmu%tur. 

• Cam! ve mesc!tlerde maske ve seccade kullanımı !le !l-
g!l! sosyal mesafe kuralları ba%ta olmak üzere “Cam! ve 
"badethanelerde Alınacak Önlemler” konulu genelgede 
bel!rt!len hususlara r!ayet ed!lmes! kaydıyla 24 Haz!ran 
2020 tar!h!nden !t!baren be% vak!t cemaatle namaz kı-
lınmaya ba%lanmı%tır.
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A!le ve D!nî Rehberl!k H!zmetler!

430 A!le ve D!nî Rehberl!k Büro/Merkez!’nde (ADRB/M) 3.150 
personel !le vatanda%lardan telefon ve e-postayla gelen veya yüz 
yüze ba%vuru !le yönelt!len sorular cevaplanarak, d!nî rehberl!k 
h!zmet! sunulmu%tur. A!le, Çalı%ma ve Sosyal H!zmetler Bakanlı-
$ına ba$lı çocuk ev!, çocuk evler! s!tes!, çocuk destek merkezle-
r! !le kadın konukevler! g!b! sosyal h!zmet kurumlarında sosyal 
medya platformları vasıtasıyla çevr!m!ç! olarak “Manev! Destek 
ve De$erler E$!t!m! Dersler!”ne devam ed!lm!%t!r. Ayrıca, 81 !lde-
k! huzurev! sak!nler!ne sosyal medya aracılı$ıyla manev! destek 
programları düzenlenm!%t!r. Söz konusu programlara 250’ye ya-
kın kurulu%tan huzurev! sak!nler! katılım sa$lamı%tır.

Bunların yanı sıra, A!le ve D!nî Rehberl!k Büroları adına açılan 
resmî sosyal medya hesapları üzer!nden a!leye yönel!k e$!t!m 
ve d!n! rehberl!k !çer!kl! canlı yayın programları yapılmaktadır. 

“Pandem! Sürec!nde A!le E$!t!mler! Projes!” kapsamında 81 
!l müftülü$ünce 5 Ek!m-31 Aralık 2020 tar!hler! arasında sos-
yal medya hesapları üzer!nden düzenlenen 1.910 program !le 
2.868.454 vatanda%a ula%ılmı%tır. 
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Pandem! dönem!nde !l/!lçe ADRB/M’lerce ülke genel!nde a!le, 
çocuk, kadın ve ya%lılara yönel!k çevr!m !ç! olarak gerçekle%-
t!r!len a!le sohbetler!, !lm!hal dersler!, s!yer-had!s okumala-
rı, çocuklara özel programlar, sesl! makale, k!tap-derg! kr!t!-
$! ve h!kâyelerle de$erler e$!t!m! g!b! 3.875 faal!yet sayes!nde 
1.535.308 vatanda%a ula%ılmı%tır.

“Huzurlu A!le, Güçlü Toplum, Güvenl! Gelecek” projes! kap-
samında yıl boyunca 8 konu ba%lı$ında n!%anlı ve evl! ç!ftlere 
yönel!k sem!nerler düzenlenm!%t!r. Bu ba$lamda 91’! yüz yüze, 
580’! çevr!m !ç! olmak üzere düzenlenen toplam 671 adet “Evl!-
l!$e "lk Adım Sem!ner!’ne 7.907 k!%! katılmı%tır.

Sosyal ve Kültürel #çer!kl! D!n H!zmetler! 

Vefa Sosyal Destek Gruplarında görevl! 40.372; Vefa Sosyal 
Destek Grupları dı%ında 22.328 d!n görevl!s! olmak üzere 
toplam 62.700 personel vatanda%ların yanında yer almı% ve 
bu sürec!n daha hassas!yetle yürütülmes!ne madd!-mane-
v! destek sunmu%tur. Ayrıca, KYK’larda görevl! olan manev! 
danı%manları ve gençl!k koord!natörler! tarafından gençl!k 
çalı%malarının aksamaması !ç!n toplantılar, sohbetler, etütler 
sosyal medya üzer!nden gerçekle%t!r!lm!%t!r. WhatsApp aracı-
lı$ıyla okuma grupları kurularak gençl!k çalı%malarına devam 
ed!lm!%t!r.
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Göç ve Manev! Destek H!zmetler! 

Fırat Kalkanı, Zeyt!n Dalı ve Barı% Pınarı bölgeler!nde d!n h!z-
metler! ve e$!t!m çalı%maları 867 cam!de, 2250 görevl! tarafın-
dan yürütülmekted!r. Bölgede 27.189’u kız, toplam 58.808 ö$-
renc! e$!t!m görmekted!r. Kov!d-19 salgını neden!yle Türk!ye’de 
uygulanan tüm tedb!rler e% zamanlı olarak sınır ötes!nde de uy-
gulanmı%tır. Bu ba$lamda,

• 16-19 Mart 2020 tar!hler!nde yayınlanan Kov!d-19 Ted-
b!rler! Genelgeler! Arapçaya çevr!lerek yerel d!n görev-
l!ler!ne tebl!$ ed!lm!%t!r.

• Kov!d-19 salgını neden!yle ara ver!len Kur’an e$!t!m!n!n 
sürekl!l!$!n!n sa$lanması amacıyla Mart ayından !t!ba-
ren dersler uzaktan e$!t!m yolu !le yapılmı%tır. Gel!nen 
süreçte uygun olan bölgelerde kontrollü ve a%amalı ola-
rak yüz yüze e$!t!me geç!lmekted!r. Bu çerçevede, böl-
gede e$!t!m gören ö$renc!lerden 45.985’! !le yüz yüze 
Kur’an kursu e$!t!m! tekrar ba%lamı%tır.

• 100 yerel d!n görevl!s!ne yönel!k “Kov!d-19 ve D!n Gö-
revl!ler!n!n Salgınla Mücadeledek! Rolü” konulu onl!ne 
atölye çalı%ması gerçekle%t!r!lm!%t!r.

• Sınır ötes!nde uzaktan Kur’an e$!t!m! kapsamında 
150’den fazla v!deonun çek!m! ve montajı yapılarak 
sosyal medya aracılı$ı !le ö$renc!ler!n h!zmet!ne sunul-
mu%tur.

• Göç ve Manev! Destek Merkez!’nde göçmenlere "ler! 
Düzey Türkçe e$!t!m! onl!ne olarak devam etmekted!r. 
L!derl!k vasıfları ta%ıyan ö$renc!lerle mezun ö$renc! 
grubu olu%turulmu% olup gönüllü sosyal ve kültürel faa-
l!yetler üzer!ne çalı%ılmaktadır.

• “Salgın Zamanında Manev! Destek” k!tabı hazırlanmı%tır.
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E$!t!m H!zmetler!

Yaygın D!n E"!t!m! H!zmetler! 

13 Mart 2020 tar!h!nde 2019-2020 e$!t!m-ö$ret!m yılında her 
düzeydek! e$!t!m faal!yetler!ne ara ver!lm!%t!r. 28 Eylül 2020 ta-
r!h!nde !se, yüz yüze e$!t!me geç!lm!% ve bu e$!t!mler 16 Kasım 
2020 tar!h!ne kadar devam etm!%t!r. 16-23 Kasım 2020 tar!hler! 
arasında ara tat!l uygulamasına geç!lm!%t!r. Bu ba$lamda,

• 25 Kasım 2020 tar!h!nde !ht!yaç odaklı Kur’an kursla-
rında e$!t!m-ö$ret!me ara ver!lm!%t!r. Kurslarda e$!t!me 
27 Kasım 2020 tar!h! !t!bar!yle uzaktan e$!t!m yoluyla 
devam edece$! konusunda tal!mat gönder!lm!%t!r.

• 02 Aralık 2020 tar!h!nde 4-6 ya% grubu Kur’an kursla-
rında uzaktan e$!t!me geç!lm!%t!r.

• 15 Aralık 2020 tar!h!nde “Hayd! Türk!ye Evden Kur’an 
Ö$renmeye” projes! çevr!m !ç! olarak ba%latılmı%tır.

• 15 #ubat 2021 tar!h!nde 2020-2021 e$!t!m-ö$ret!m yılı 2. 
dönem e$!t!mler! çevr!m !ç! olarak ba%lamı%tır.

• 26 #ubat 2021 tar!h!nde gönder!len tal!mat !le yüz yü-
ze e$!t!me geç!leb!lece$! bel!rt!lm!%t!r. “Kur’an Kursu 
Ö$renc!ler!ne Yönel!k D!n E$!t!m! B!lg! Notları” adlı b!r 
materyal hazırlanmı% ve “https://eg!t!mh!zmetler!.d!ya-
net.gov.tr/kategor!ler/materyaller” web s!tes!ne yüklen-
m!%t!r.

• Kur’an kurslarında e$!t!m ö$ret!me ara ver!lmes! !le 
b!rl!kte 07 N!san 2020 tar!h!nden !t!baren 8 hafta sü-
reyle salı günler! D!yanet TV’de “Yen! Güne Merhaba” 
programı aracılı$ıyla Kur’an kursu ö$ret!c!ler! ve vel!-
lere yönel!k “Çocukluk Dönem!nde De$erler E$!t!m!” 
ba%lı$ı altında, her gün 17.00-18.00 saatler! arasında 
da D!yanet TV’de “Çocuk Saat!” programında çocukla-
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ra yönel!k “Evden Ö$ren!yorum”, “Çocukça H!kâye ve 
Masallar” ba%lıkları altında uzaktan e$!t!m programları 
düzenlenm!%t!r.

• 2020 yılı yaz Kur’an kurslarında sosyal mesafen!n ko-
runması, maske kullanımı, h!jyen kurallarına r!ayet 
etme vb. hususlarda güçlük çek!lece$! öngörüldü$ün-
den, 6 hafta süreyle “Yaz Kur’an Kursları D!n!m! Ö$re-
n!yorum”, “Yaz Kur’an Kursları Kur’an Ö$ren!yorum” ve 
“Yaz Kur’an Kursları Kur’an Okuyorum “ adları altında 
üç farklı programdan olu%an uzaktan e$!t!m yoluyla D!-
yanet TV üzer!nden gerçekle%t!r!lm!%t!r. 

• Pandem! sürec!nde 4-6 ya% grubu Kur’an kursları e$!-
t!mler!n! desteklemek amacıyla D!yanet TV’de “Ne%el! 
Dostlar Soka$ı” programı hazırlanmı%tır. Söz konusu 
program de$erler e$!t!m! ve el!fba ö$ret!m!ne yönel!k 
!k! farklı alandan olu%maktadır. 

• 2020-2021 e$!t!m-ö$ret!m yılı Kur’an kursları uygulama 
esasları gere$! Kur’an kurslarında e$!t!m-ö$ret!m 28 Ey-
lül 2020 tar!h!nde ba%lamı% olup e$!t!mler seyrelt!lm!%, 
dönü%ümlü ve randevulu b!r %ek!lde devam etmekted!r. 

Hafızlık E"!t!m! H!zmetler! 

• Hafızlık e$!t!m! ver!len Kur’an kurslarında 16-29 Mart 
2020 tar!hler! arasında her düzeydek! e$!t!me ara ve-
r!lm!% ve 30 Mart tar!h! !t!bar!yle hafızlık e$!t!mler!n!n 
"nternet ve b!l!%!m !mkânları vasıtasıyla uzaktan e$!t!m 
yoluyla devam etmes!ne karar ver!lm!%t!r.

• Hafızlık e$!t!m! alan ö$renc!ler!n pandem! dönem!nde 
moral ve mot!vasyonlarının korunması amacıyla PDR 
ö$retmenler! !le onl!ne toplantılar yapılarak ö$renc! 
mektupları hazırlanmı%tır.
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• Uzaktan e$!t!m sürec!nde hafızlık e$!t!mler!n!n etk!n-
l!k ve ver!ml!l!$!n! artırmak, ö$renc! ve vel!lerle !let!%!-
m! güçlend!rmek, mot!vasyon konusunda destek olmak 
amacıyla Ps!koloj!k Danı%manlık ve Rehberl!k görevl!-
ler!n!n katkılarıyla hafızlık ö$renc! ve vel!ler! !ç!n PDR 
çalı%ması hazırlanmı% ve müftülüklere gönder!lm!%t!r.

• Alınan kararlar do$rultusunda kademel! b!r %ek!lde 
normalle%me adımlarının ba%laması !le hafızlık e$!t!m! 
ver!len Kur’an kurslarında da kademel! normalle%me 
sürec! ba%latılmı% ve mevcut yatılı ö$renc! kapas!tes!-
n!n %30’u !le 15 Haz!ran- 27 Eylül 2020 tar!hler! arasın-
da yüz yüze e$!t!me geç!lm!%t!r.

Hac ve Umre H!zmetler!

• Cep telefonlarında kullanılmak üzere Hac ve Umre h!z-
metler! uygulaması gel!%t!r!lm!%t!r. 

• 2019-2020 umre sezonu #ubat ayının sonu !t!bar!yle D!-
yanet "%ler! Ba%kanlı$ınca kapatılmı%tır.

• Umreden dönü%ler Sa$lık Bakanlı$ı !le koord!nel! b!r 
%ek!lde planlanmı%tır. Yurda g!r!% yapan d!$er yolcula-
ra uygulandı$ı g!b!, haval!manlarında umreden dönen 
vatanda%lara termal kamera vb. tedb!rler uygulanmı%, 
b!lg!lend!rmelerde bulunulmu%, gelen vatanda%ların 
b!lg!ler! Sa$lık Bakanlı$ının !lg!l! b!r!mler! !le payla%ı-
larak bell! zamanlarda kontroller! yapılmı%, 14 günlük 
karant!na kuralına uymaları tavs!ye ed!lm!%t!r.

• 14 Mart 2020 tar!h!nde umreden gelen b!r vatanda%ın 
tanı testler!n!n poz!t!f çıkması üzer!ne 15 Mart 2020 
tar!h!nden !t!baren Suud! Arab!stan’dan dönen umrec!, 



TÜRK!YE’N!N KOV!D $19 !LE MÜCADELEDE KAPSAYICI ÇALI"MALARI  |  327  

çalı%an ve oturumlu olan vatanda%larımız, bu konuda 
yetk!l! olan Sa$lık Bakanlı$ı tarafından Ankara, Konya, 
Esk!%eh!r, Isparta ve Kayser! !ller!nde KYK ö$renc! yurt-
larında karant!na altına alınmaya ba%lamı%tır.

• KYK yurtlarında karant!naya alınan umrec!ler!n D!ya-
net "%ler! Ba%kanlı$ı tarafından k!%!sel !ht!yaçları kar%ı-
lanmı%tır.

• 27 #ubat 2020 tar!h!nden !t!baren Türk!ye’den Suud! 
Arab!stan’a uçu%lar durdurulmu%tur. Bu tar!hten son-
ra umre !badet! yapmak !ç!n kayıt yaptıran ancak sal-
gın sebeb!yle g!demeyen vatanda%larımızdan 65 ya% ve 
üzer! olanların soka$a çıkma kısıtlaması olması sebe-
b!yle ücret !ade !%lemler! evler!nde yapılmı%tır.

• 2021 yılı haccı !ç!n hacı adayının terc!h!ne göre hakkın-
dan vazgeçme veya erteleme durumuna göre kayıt ve 
ücret !ade belge !%lemler! !le !lg!l! olarak ba%vuru merc!-
ler! ve tak!p edecekler! yollar açıkça bel!rt!lm!%t!r. Buna 
göre; hacı adaylarının !%lemler!n! !l/!lçe müftülükler!n-
den, www.hac.gov.tr adres!ndek! e-devlet k!ml!k do$ru-
lama s!stem! veya !stemes! hal!nde kayıtlı oldu$u acen-
te üzer!nden yapab!lece$! bel!rt!lm!%t!r.

• 2020 yılında kes!n kayıt yaptıran hacı adaylarının 
haklarını 2021 yılına erteleme veya 2021 yılında hacca 
g!tmekten vazgeçme terc!hler!nde bulunab!lecekler! 
duyurulmu%tur. Hacı adaylarından 2021 yılı hac organ!-
zasyonundak! hakkından feragat etmek !steyenlere !se 
ödem!% oldukları ücretler!n tamamının !ade ed!lerek bu 
k!%!lere kazanılmı% kura kat sayıları !le gelecek yıllarda 
kuraya dâh!l olab!lecekler! hususları kamuoyuna açık-
lanmı%tır.



328  |  TÜRK!YE’N!N KORONAV!RÜSLE BA"ARILI MÜCADELES! 

Radyo, Telev!zyon ve Yayın H!zmetler!

Salgın sürec!nde manev! duyguları güçlend!rmek ve ruh dün-
yamızı desteklemek; cam!lerde cemaatle namazın kılınamadı-
$ı süreçte vatanda%ların cam! özlem!n! g!dereb!lmek; çocukla-
rın Kur’an ö$ren!mler!ne ve d!nî e$!t!mler!ne katkı sa$lamak; 
çocukların evde kal!tel! vak!t geç!rmeler!n! sa$lamak ve yen! 
normale adaptasyonu te%v!k etmek amacıyla D!yanet TV ve 
radyolarında çe%!tl! programlar yayınlanmı%tır.

Ayrıca, Kov!d-19 sürec!nde ev!nde kalan vatanda%ların !st!fa-
des!ne sunulmak üzere D!yanet "%ler! Ba%kanlı$ı yayınları ara-
sında yer alan 295 eser ücrets!z olarak d!j!tal ortamda halkın 
!st!fades!ne sunulmu%tur. D!j!tal yayınlar 2020 yılı !çer!s!nde 
1.750.000 kez !nd!r!lm!%t!r. 400.000 k!tap ün!vers!telere, okul-
lara ve cezaevler!ne gönder!lm!%t!r. 

Yurt Dı%ında D!nî H!zmetler

D!yanet "%ler! Ba%kanlı$ı yurt dı%ındak! d!nî e$!t!m ve sosyal ve 
kültürel faal!yetler!ne pandem! dönem!nde de ara vermem!%t!r.

E"!t!m H!zmetler!

Yurt dı%ı mü%av!rl!k ve ata%el!klerle koord!nel! olarak uzak-
tan e$!t!m programları planlanıp, yurt dı%ı d!n e$!t!m! ve 
ö$ret!m! h!zmetler! aksatılmadan devam ett!r!lm!%t!r. Ço-
cuk, genç ve yet!%k!nlere yönel!k düzenlenen onl!ne ders 
ve sohbet programlarına D!yanet "%ler! Ba%kanlı$ından da 
görevl!ler katılarak yurt dı%ı vatanda%lar bu süreçte yalnız  
bırakılmamı%tır. 18 Mart 2020 tar!h!nde Kov!d-19 kapsamında 
alınan tedb!rler do$rultusunda ara ver!len, yurt dı%ına gön-
der!lmes! planlanan 74 kurs!yere yönel!k Yabancı D!l Kursla-
rı (Almanca 37, Fransızca 18, Hollandaca 17 kurs!yer) 30 Mart 
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2020-22 N!san 2020 tar!hler! arasında “uzaktan e$!t!m” %ekl!n-
de tamamlanmı% olup kurs!yerler aynı ba%arıyı göstererek v!ze 
!%lemler! !ç!n gerekl! olan A1 ve A2 belgeler!n! almı%tır. Pandem! 
dönem!ne ra$men, Uluslararası "lah!yat Programı (U"P) kapsa-
mında !%lemler gerçekle%t!r!lmeye devam etm!%t!r. 

• U"P ba%vurusu yapan adayların mülakatları& 23 Haz!-
ran-1 Temmuz 2020 tar!hler! arasında Türk!ye, Alman-
ya, Hollanda, Belç!ka ve Fransa’da gerçekle%t!r!lm!%, 
mülakat ve yerle%t!rme sonuçları 12 A$ustos 2020 ta-
r!h!nde açıklanmı%tır. Uluslararası "lah!yat Programı 
2020-2021 ö$renc! l!steler!& 7 A$ustos 2020 tar!h!nde 
YÖK’e b!ld!r!lm!%t!r.

• Daha önce kayıt yapan ve ö$ren!m!ne devam eden ö$-
renc!ler, ün!vers!teler!n uygulamalarına tab! olarak 
uzaktan e$!t!me ba%lamı% ve devam etm!%lerd!r. Uzak-
tan e$!t!m uygulaması halen devam etmekted!r.

• Uzaktan e$!t!m sürec!nde yurtlarda barınma durumun-
da kalan ö$renc!lere !mkânlar sa$lanmı%tır. A!leler!n!n 
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yanına ve memleketler!ne dönen ö$renc!lere gerekl! 
!z!nler ver!lm!%t!r.

• 2020-2021 e$!t!m-ö$ret!m yılının uzaktan ba%laması !le 
ö$renc!ler!n bursları ödenmeye ba%lamı%tır.

Sosyal ve Kültürel Faal!yetler

Yurt dı%ı yerel makamlarla koord!nel! destek grupları olu%tu-
rularak bu süreçte yurt dı%ında ya%ayan vatanda%lara madd! 
ve manev! olarak destek olunmu%tur. Bu kapsamda Yurt Dı%ı 
A!le Sem!nerler! düzenlenm!%t!r. Yurt Dı%ı A!le Sem!nerler!, a!le 
yapısının korunması ve güçlend!r!lmes!ne katkı sa$lamak, d!-
n! tavs!ye ve ö$ütlerden hareketle a!le hakkında vatanda%ların 
d!nî açıdan do$ru b!lg!lend!r!lmeler!n! sa$lamak amacıyla dü-
zenlenmekted!r.

2020 yılında 12 ülkede yüz yüze planlanan “A!le Sem!nerle-
r!”nden ancak 3 tanes! yapılab!lm!%t!r. Yüz yüze planlanan söz 
konusu sem!nerler Kov!d-19 salgını neden!yle !ptal ed!lm!% ve 
2021 yılında çevr!m !ç! olarak gerçekle%t!r!lm!%t!r. Ayrıca 2021 
yılının Ocak-#ubat aylarında toplam 11 ülkede farklı bölgeler 
ve derneklere yönel!k 50 çevr!m !ç! sem!ner düzenlenm!%t!r. Bu 
güne kadar sem!nerlerle 7500 k!%!ye ula%ılmı%tır.

Türk!ye D!yanet Vakfı H!zmetler!

Türk!ye D!yanet Vakfı, pandem! süres!nce tüm !mkânlarını 
seferber ederek pandem!den etk!lenen !ht!yaç sah!pler!n!n ya-
nında olmu%tur.

• Türk!ye D!yanet Vakfı gönüllüsü sanat ve kültür cam!a-
sından ünlü !s!mler, koronav!rüs tedb!rler! kapsamında 
madd! anlamda zorluk ya%ayan vatanda%lara yönel!k 
“Vak!t Türk!ye "ç!n "y!l!k Vakt!”, “Yolun "y!l!k Olsun” ve 
“#!md! "y!l!k Zamanı” kampanyaları ve sosyal sorumlu-
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luk projeler! !le zor durumda olan vatanda%lar !ç!n yar-
dım ça$rısında bulunarak destek olmu%tur.

• Bu süreçte D!yanet "%ler! Ba%kanlı$ı !le b!rl!kte hareket 
ederek devlet pol!t!kaları do$rultusunda projeler üre-
ten Türk!ye D!yanet Vakfı, v!rüsün çıktı$ı !lk günden 
!t!baren yurt !ç!nde 1003 %ubes!yle zor b!r süreç geç!ren 
vatanda%ların yanında yer almak, onlara umut olab!l-
mek !ç!n yardım seferberl!$! ba%latarak tüm ba$ı%çıları 
Kov!d-19 !ç!n olu%turulan temel gıda malzemeler! ve&h!j-
yen ürünler! !çeren “"y!l!k Paket!” kampanya ba$ı% kate-
gor!s!ne yönlend!rm!%t!r. 

• Türk!ye D!yanet Vakfı, "y!l!k Paket! ve d!$er kampanya 
ba$ı%ları !le ba%ta 65 ya% üstü ya%lılar, engell!ler, has-
talar, esnaf ve ö$renc!ler ba%ta olmak üzere madd! ve 
manev! anlamda zor durumda olan tüm vatanda%lara 
ula%manın gayret! !çer!s!nde olmu%tur.

• D!n görevl!ler! ve gönüllüler b!r yandan Val!l!kler bün-
yes!nde olu%turulan Vefa Sosyal Destek Gruplarının 
çalı%malarına katkıda bulunurken d!$er yandan !ht!yaç 
sah!pler!ne yardım kol!s! ula%tırma; nakdî yardım des-
te$!; alı%ver!% yardım kartı; 65 ya% üzer! ve hasta vatan-
da%ların maa%larının çek!lerek evler!ne tesl!m ed!lmes!; 
!laçlarının tem!n ed!lmes!; alı%ver!%ler!n!n yapılması; 
adak, ak!ka ve %ükür kurbanlarının !ht!yaç sah!pler!ne 
ula%tırılması; Kur’an-ı Ker!m, seccade ve !kramlık mal-
zeme da$ıtımı; maske ve s!perl!k üret!m!; manev! des-
tek z!yaretler!n!n yanı sıra ya%lı ve hastaların bahçe !%-
ler!, evler!n!n boya badanası, soba söküp takma, odun 
kırma, cadde ve sokakların dezenfekte ed!lmes!, f!lyas-
yon ek!pler!ne destek ver!lmes! g!b! çok farklı çalı%ma-
lar !çer!s!nde yer almı%tır.

• #ubeler aracılı$ıyla Türk!ye genel!nde 39.773 d!n görev-
l!s! ve 3011 gönüllü !le 49.932 a!leye 6.350.138 TL tuta-
rında yardım ula%tırılmı%tır.
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• Cumhurba%kanlı$ının ba%latmı% oldu$u “B!z B!ze 
Yeter!z Türk!yem” kampanyasına Vakıf aracılı$ı !le 
6.636.887 TL aktarılmı%tır.

• Ramazan ayında salgın sebeb!yle madd! manev! kay-
ba u$ramı% vatanda%lara ve !ht!yaç sah!pler!ne Türk!ye 
D!yanet Vakfı #ubeler! ve Vefa Sosyal Destek Grupları 
!le 111.000 adet 50 TL’l!k alı%ver!% yardım kartı (toplam 
5.550.000 TL) da$ıtımı gerçekle%t!r!lm!%t!r. Bayramda 
çocuklara %ubeler aracılı$ıyla toplam de$er! 500.000 
TL’y! bulan 5.000 adet bayramlık yardım kartı da$ıtıl-
mı%tır.

• Ramazan ayında salgına ra$men 39 ülkede ve 183 böl-
gede 39.267 !y!l!k paket!, 46.800 !ftar paket! ve 11.140 
bayramlık da$ıtımı gerçekle%t!r!lm!%t!r.

• Kurban Bayramı’nda Türk!ye D!yanet Vakfı ve %ubeler! 
tarafından 74.200 h!sse kurban kes!lerek salgın sebe-
b!yle madd! ve manev! kayba u$ramı% !ht!yaç sah!ple-
r!ne da$ıtılmı%tır. 

• Yurt dı%ında 74 ülke ve 308 bölgede, 483.111 h!sse kur-
ban kes!lerek !ht!yaç sah!pler!ne ula%tırılmı%tır.
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• Salgın sürec!nde yurt !ç!nde 4.800 h!sse adak, ak!ka, 
%ükür kurbanı kes!m! gerçekle%t!r!lm!%, kes!len kurban-
ların etler! salgın sebeb!yle madd! manev! kayba u$ra-
mı% vatanda%lara ve !ht!yaç sah!pler!ne ula%tırılmı%tır.

• Salgın sürec!nde 15.000 h!ssen!n üzer!nde adak, ak!ka, 
%ükür kurbanı da yurt dı%ında partnerler ve mü%av!rl!k-
ler aracılı$ı !le kes!lm!% olup !ht!yaç sah!pler!ne da$ıtıl-
mı%tır.

• Salgın sürec!nde artan su !ht!yacı neden!yle Türk!ye D!-
yanet Vakıf tarafından sürdürülen su kuyusu ve vakıf 
çe%mes! yapımları hızlandırılmı%tır. 2020 yılı !çer!s!nde 
20 ülkede 143 su kuyusu, 2021 #ubat !t!bar!yle 5 ülkede 
38 su kuyusu ve vakıf çe%mes! açılmı%tır. Dünya çapın-
da 38 ülkede 477 adet su kuyusu tamamlanmı% olup 6 
m!lyondan fazla k!%! faydalanmaktadır.

• Pandem! sürec!nde Türk!ye D!yanet Vakfı mülk!yet!n-
dek! çe%!tl! !% alanlarında faal!yet gösteren k!racılar da 
gözet!lerek, erteleme ve zam yapmama %ekl!nde kolay-
lıklar sa$lanmı%tır. Bu kapsamda 2020 yılı !çer!s!nde 
Türk!ye genel!nde yakla%ık 1500 k!racıya kolaylık sa$-
lanmı% ve yakla%ık 7.000.000 TL k!ra tutarının öteleme-
s! yapılarak 6 e%!t taks!te bölünmü%tür.

• Pandem! sürec!nde 2021 yılı !ç!n Vakıf mülk!yet!nde bu-
lunan !% yerler!ndek! k!racılardan yakla%ık 850’s!ne h!ç 
zam yapılmamı%, ço$u k!racıya da enflasyon oranının 
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altında artı% yapılarak kolaylık sa$lanmı%tır. Artı% ya-
pılmaması neden!yle Vakıf yakla%ık 3.000.000 TL k!ra 
alaca$ından vazgeçm!%t!r. 

Ayrıca, Türk!ye D!yanet Vakfı pandem! sürec!nde ö$renc!ler! 
yalnız bırakmamı% ve e$!t!mler!n kes!nt!s!z b!r %ek!lde devam 
etmes!n! sa$lamı%tır. 

• Ö$renc!lere onl!ne olarak e$!t!m ve kamp programları 
düzenleyerek e$!t!mler!n!n aksamaması tem!n ed!lm!%-
t!r. Özell!kle Türk!ye’de e$!t!m görmek !steyen uluslara-
rası ö$renc!ler!n mülakatları yer!nde gerçekle%t!r!lerek 
Türk!ye’ye gelmeler! sa$lanmı%tır.

• Uluslararası Burs Programları kapsamında; Uluslara-
rası Anadolu "mam Hat!p L!ses!, Uluslararası "lah!yat, 
Uluslararası "lah!yat L!sansüstü Burs, Uluslararası 
"mam Hat!p L!seler! Mezun Destek, Uluslararası Kur’an 
Kursu E$!t!m ve D!yanet "%ler! Ba%kanlı$ı Uluslararası 
D!nî Yüksek "ht!sas Merkezler! Kurs!yer Destek Prog-
ramlarında 2.620 ö$renc! ve kurs!yer e$!t!m görmekte-
d!r.
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• Yurt !ç! burs ve e$!t!m programları kapsamında; "lah!-
yat Akadem!, Özel Destek Akadem!, L!sansüstü "lah!yat 
Akadem!, Uluslararası "mam Hat!p L!seler!nde Ö$re-
n!m Gören Yerl! Ö$renc! ve Hafızlık Proje Okulları Burs 
Programlarında 2.835 ö$renc!ye burs ve e$!t!m deste$! 
sa$lanmaktadır.
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3.14. B!l!msel Çalı"malar, Projeler ve 
Yayınlar

Bütün dünyayı saran yeni tip koronavirüsün fiziksel ve toplum-
sal etkilerinin kestirilememesi ve mücadele yöntemlerinin tam 
olarak bilinmemesi, bilimsel yakla%ım ihtiyacını artırmı%tır. 
Ayrıca, pandemi ile mücadelede kamuoyunun bilgilendirilmesi 
ayrı bir önem arz etmektedir. Bu ba$lamda, bir yandan virüsün 
tanı ve tedavi yöntemlerinin ara%tırılmasına yönelik bilimsel 
çalı%malar ve projeler üretilirken, di$er yandan çe%itli kurum-
lar rehber, kılavuz ve kitap gibi yayınlar yayımlamı%tır. 

Türkiye’de bilim ve teknolojiyi te%vik etme, yönlendirme ve 
popülerle%tirmeyi amaçlayan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Ara%tırma Kurumu (TÜB"TAK) ve üniversiteler ba%ta olmak 
üzere birçok kurum önemli projelere ve yayınlara imza atmı%tır.

B!l!msel Çalı%malar ve Projeler

TÜB#TAK KOB# AR-GE Ba$langıç Destek Programı 

• Salgınla mücadelede, TÜB"TAK mevcut destekler!-
ne ek olarak, KOB" Ar-Ge Ba%langıç Destek Programı 
kapsamında 2 özel ça$rı açılmı%tır. Bu ça$rılar kap-
samında toplam 48 projeye 17,5 M!lyon TL destek ve-
r!lm!%t!r. "lk “Kov!d-19 !le Mücadeleye Yönel!k Ça$rı” 
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adlı ça$rı kapsamında 444 f!rma tarafından 446 ba%-
vuru alınmı% olup de$erlend!rme sonuçlarına göre 
yo$un bakım c!hazları, tanı, maske, !laç, dezenfeks!-
yon, d!$er KKE (K!%!sel Koruyucu Elb!se), b!l!%!m uy-
gulamaları ve a%ı konularında 35 projen!n 13,4 M!l-
yon TL bütçeyle desteklenmes! sa$lanmı%tır. 

• Kalkınma Ajansları tarafından “Kov!d-19 !le Müca-
dele ve Dayanıklılık Programı” ba%lı$ı !le açılan proje 
ça$rısı !le Ar-Ge potans!yel! ta%ıyan KOB"’ler tarafın-
dan sunulan projeler KOB" Ar-Ge Ba%langıç Destek 
Programı altında de$erlend!r!lm!%t!r. Kov!d-19 dö-
nem!nde KOB"’lere yönel!k her !k! ça$rı kapsamında 
!lk olarak 8 projen!n t!car!le%me sürec! tamamlanmı% 
ve 29 projen!n t!car!le%me çalı%maları sürmekted!r. 4 
proje de sosyal sorumluluk odaklı olup toplum h!z-
met! !ç!n gel!%t!r!lm!%t!r.

Stajyer Ara$tırmacı Burs Programı (STAR)

Kov!d-19’un te%h!s ve tedav!s!ne yönel!k projelerde görev ala-
cak ara%tırmacılara te%v!k ve destek amacıyla ba%latılan Stajyer 
Ara%tırmacı Burs Programı (STAR) ça$rısı 8 N!san 2020 !le 20 
N!san 2020 tar!hler! arasında açık tutulmu%tur. 

• Ça$rının açık oldu$u 12 günde toplam 70 farklı pro-
jeyle 340 ö$renc! ve ara%tırmacı ba%vurmu%tur. Top-
lamda 300’ü (%88’!) deste$e hak kazanmı%tır. STAR 
burs!yerler! Türk!ye’n!n 40 %ehr!nden Kov!d-19 ara%-
tırmaları süreçler!ne dâh!l olmu%tur. Ayrıca, 300 
destekten 209’unu da kadın ara%tırmacılar olu%tur-
mu%tur. STAR burs!yerler! a%ı, !laç, tanı k!tler!, tedav! 
yöntemler!, dezenfektan üret!m!, b!yomed!kal, tıbb! 
maske, b!yo!nformat!k ve tıbb! tekst!l alanlarında gö-
rev almaktadır.



TÜRK!YE’N!N KOV!D $19 !LE MÜCADELEDE KAPSAYICI ÇALI"MALARI  |  339  

Çözüm Odaklı Genç G!r!$!mc!ler!n Desteklenmes!

V!rüsün yarattı$ı sorunlara yaratıcı çözümler arama amacıy-
la b!rçok g!r!%!mc!n!n, ün!vers!teler!n, s!v!l toplum kurulu%la-
rının, bakanlıkların ve özel %!rketler!n payda%lı$ı ve deste$! !le 
Coronathon Türk!ye Yarı%ması düzenlenm!%t!r.

• Yarı%ma !le TÜB"TAK B!reysel Genç G!r!%!mc! Des-
tekleme Programı kapsamında b!rl!kte çalı%ılan Uy-
gulayıcı Kurulu%lar aracılı$ıyla destek verme kararı 
alınmı%tır. Kov!d-19 özel!nde uygulayıcı kurulu%ların-
dan 3’ü olan Bo$az!ç! Ün!vers!tes! Teknoloj! Transfer 
Of!s!, "TÜ Çek!rdek ve ODTÜ Teknokent’!n yürüte-
cekler! hızlandırıcı programlarına toplam 600 b!n TL 
tutarında ek bütçe sa$lanmı%tır.

• Avrupa Kom!syonunca düzenlenen EU vs V!rüs Ha-
katonunda Türk g!r!%!mc!ler!n! de !çeren g!r!%!mc! ta-
kımlar, 5 farklı kategor!de derece alan takımlar ara-
sında yer almı%tır.
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Sosyal ve Be$erî B!l!mler Odaklı Kov!d-19 ve Toplum Ça"rısı

• Kov!d-19 ve Toplum: Salgının Sosyal, Be%erî ve Eko-
nom!k Etk!ler!, Sorunlar ve Çözümler” ça$rısı kapsa-
mında Türk!ye !çer!s!nden 680 ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhur!yet!’nden 2 proje olmak üzere toplam 682 
proje ba%vurusu alınmı%tır. Yakla%ık 10 m!lyon TL 
bütçe !le desteklenmes!ne karar ver!len projeler kap-
samında 97 proje yürürlü$e alınarak desteklenm!%t!r. 

• En fazla 6 aylık süreler! olan projeler sonuçlanmı% 
olup karar alıcılara ve uygulayıcılara salgın süres!n-
ce ve sonrak! dönemde yol göster!c! n!tel!kte katkı-
lar sa$lamı%tır. Elde ed!len bulgular, ula%ılan hedefler 
ve gel!%t!r!len öner!ler, “Kov!d-19 ve Toplum: Salgının 
Sosyal, Be%erî ve Ekonom!k Etk!ler!, Sorunlar ve Çö-
zümler” etk!nl!$!nde de toplum !le payla%ılmı%tır. 
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Proje Adı Yürütücü Kurum

Konu!ma, Ses ve Öksürük Anal"z" 
Yazılımı "le KOV#D-19'a Ba$lı Solunum 
Yolu Hastalıklarının Erken Dönemde 
Tesp"t" ve Tele-Sa$lık H"zmet"ne 
Entegrasyonu

Et"mesgut Hava 
Hastanes"

KOV#D-19 "le Mücadele "ç"n Yapay Zeka 
Destekl" Sosyal Mesafe Tesp"t" Yapan 
Akıllı Kamera S"stemler"n"n Gel"!t"r"lmes"

Akden"z Ün"vers"tes"

Uzaktan Ö$ret"m "ç"n Gözet"ml" ve 
Gözet"ms"z Ölçme ve De$erlend"rme 
S"stem"

Harran Ün"vers"tes"

Coronav"rus (KOV#D-19) Pandem"s" 
Sırasında ve Sonrasında Hastalı$ın 
Yayılımının Azaltılması/Önlenmes" 
Amacıyla Farklı Toplum Kes"mler"ne 
Yönel"k E$"t"m Set" Hazırlanması

Sa$lık B"l"mler" 
Ün"vers"tes"

Proje Ev-Des: Erken Çocukluk 
Dönem"nde Gel"!"msel Ger"l"k/Yeters"zl"k 
Tamlı Çocukların Ebeveynlere Yönel"k 
Çevr"m "ç" Evde Destek Programının 
Tasarlanması ve Uygulanması

Anadolu Ün"vers"tes"

E-E$"t"c"ler "ç"n Yapay Zeka Destekl" 
Ö$renc" #zleme ve De$erlend"rme 
S"stem"n"n Gel"!t"r"lmes"

Hacettepe Ün"vers"tes"

Uzaktan E$"t"mde Akadem"k 
Personel"n Ölçme ve De$erlend"rme 
Süreçler"n"n Çevr"m"ç" E$"t"m Portalı "le 
Desteklenmes"

Bartın Ün"vers"tes"

KOV#D-19 Sürec"nde Uzaktan Ö$retme 
Sürec" "le #lg"l" #lk ve Ortaö$ret"m 
Ö$renc"ler"n"n Algıları ve Duygularına 
Yönel"k B"r Anal"z

Yıldız Tekn"k 
Ün"vers"tes"
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Pandem" / Afet Durumlarında M"marlık 
ve Tasarım E$"t"m"nde Zamansal 
Devamlılı$a Dayalı Çok Yönlü Staj 
Kurgusunun D"j"tal Süreç ve Algor"tm"k 
Model "le Yazılımın Gel"!t"r"lmes"

Altınba! Ün"vers"tes"

Etk"le!"ml" De$erlend"rme Alanı (Eda) Trabzon Ün"vers"tes"

Yüksekö$ret"mde Yen" B"r Uzaktan 
Ö$ret"m Model" ve Uygulama Platformu

Sakarya Ün"vers"tes"

KOV#D-19 Pandem"s" Sürec"nce 
Ün"vers"telerde Uzaktan E$"t"m: 
Ün"vers"teler"n Kapas"teler", Ö$ret"m 
Üyeler"n"n Adaptasyonları ve 
Ö$renc"ler"n Memnun"yet"

Akden"z Ün"vers"tes"

Kullanıcı Deney"m" Ara!tırması Sürec"n" 
Uzaktan Gerçekle!t"rmey" Destekley"c" 
B"r Rehber Gel"!t"r"lmes"

Orta Do$u Tekn"k 
Ün"vers"tes"

Travmadan Yılmazlı$a: COVID19 
Sürec"nde Hem!"re Ebeveynler"n 
Hastane ve A"le Ya!amında Denge 
Arayı!ları

#stanbul Kültür 
Ün"vers"tes"

Yüksekö$ret"mde E$"tsel #çer"kler"n 
Sunumu "ç"n D"j"tal #çer"k Ekos"stem" 
Gereks"n"mler"n"n Bel"rlenmes"

Anadolu Ün"vers"tes"

KOV#D-19 Sürec"n"n Özel Gereks"n"ml" 
Çocuklar ve A"leler"n"n Ya!am Kal"tes" 
Üzer"ne Etk"s": B"r Karma Desen 
Çalı!ması

Ondokuz Mayıs 
Ün"vers"tes"

Yüksekö$ret"mde Pandem" Dönem" 
Uzaktan Ö$ret"m Uygulamalarının 
#ncelenmes" ve Deney"mler Üzer"nden 
Açık ve Uzaktan Ö$renme Pol"t"kası 
Öner"ler"n"n Olu!turulması

Atatürk Ün"vers"tes"
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Pandem" Sürec"nde Uygulanan #lkokul 
Uzaktan E$"t"m Program #çer"kler"n"n 
M"zah" Açıdan #ncelenmes" ve 
Zeng"nle!t"r"lmes"

Hasan Kalyoncu 
Ün"vers"tes"

KOV#D-19 Dönem"nde Uzaktan Yüksek 
Ö$ren"m: N"cel ve N"tel Anal"z

Abdullah Gül 
Ün"vers"tes"

Aday Ö$retmenler"n Meslekî ve Ps"ko-
Sosyal Gel"!"mler"n" Desteklemeye 
Yönel"k Kısa Sürel" B"r Elektron"k 
Mentorluk Programının Planlanması, 
Uygulanması ve De$erlend"r"lmes"

Trabzon Ün"vers"tes"

Çoktan Seçmel" Testlerde Test 
Güvenl"$"n" Arttıran ve Kısm" Puanlama 
Sa$layan Çevr"m"ç" Sınav S"stem"n"n 
Gel"!t"r"lmes"

Hasan Kalyoncu 
Ün"vers"tes"

Esnek Çalı!ma Yönet"m S"stem" 
Gel"!t"rme Projes": #! Sürekl"l"$"n" 
ve Çalı!an Ps"koloj"k #y" Olu!unu 
Destekley"c" Standartlar ve Uygulamalar

#stanbul B"lg" 
Ün"vers"tes"

KOV#D-19 Pandem"s"n"n Gıda Perakende 
Sektörüne Etk"ler"n"n Anal"z" ve 
Gelece$e Yönel"k Çözüm Öner"ler"n"n 
Gel"!t"r"lmes"

#stanbul Tekn"k 
Ün"vers"tes"

Koronav"rüs Tedb"rler" Dönem"nde 
Tüket"m Alı!kanlıkları ve Kaynaklara 
Er"!"mdek" Kırılganlı$ın Tüket"mde 
Öz-Denet"m "le #l"!k"s"n"n Ara!tırılması: 
Ps"koloj"k Esenl"k, B"reysel Yılmazlık, 
Sosyal Sermaye ve Topjum Yanlısı 
Davranı!ların Etk"s"n"n Tesp"t" ve Pol"t"ka 
Öner"ler"n"n Gel"!t"r"lmes"

#stanbul Tekn"k 
Ün"vers"tes"

KOV#D-19'un Sa$lık Çalı!anları 
Üzer"ndek" Travmat"k Etk"s"n"n Bellek 
Çerçeves"nde Boylamsal Olarak 
#ncelenmes"

Kad"r Has Ün"vers"tes"
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KOV#D-19 Pandem"s"ne #l"!k"n Ruh 
Sa$lı$ı Çalı!maları: Pandem" "le 
#l"!k"l" Ps"koloj"k Zorlanmaların 
De$erlend"r"lmes", Mob"l Telefon Temell" 
Uygulamaların ve Web Temell" Ps"ko-
E$"t"m Paketler"n"n Gel"!t"r"lmes"

Hacettepe Ün"vers"tes"

KOV#D-19 Pandem"s"n"n Gölges"nde 
Mecbur" Evden Çalı!ma Düzen"n"n 
Çalı!anların #!-Ev Çatı!maları ve 
Sa$lıklarına Etk"s": Boylamsal B"r 
Ara!tırma

Sabancı Ün"vers"tes"

KOV#D-19 "le Mücadelede Sa$lık 
Çalı!anlarına Yönel"k Örgütsel ve 
Ps"koloj"k Müdahale

Dokuz Eylül 
Ün"vers"tes"

KOV#D-19 Salgını Etk"ler" "le Kaygı ve 
Depresyon Semptomları Arasındak" 
#l"!k"de Ba!a Çıkma B"ç"mler" ve Duygu 
Düzenlemen"n Aracı Rolü

Bahçe!eh"r Ün"vers"tes"

Kültür Tur"zm"n"n Seyahat 
Kısıtlamalarından Kurtarılmasında Sanal 
Gerçekl"k Kullanımı

Akden"z Ün"vers"tes"

KOV#D-19'un Çocuk ve Ergenler"n B"l"!sel 
ve Ps"kososyal Gel"!"m" "le Akadem"k 
Hayatına Etk"ler"

Orta Do$u Tekn"k 
Ün"vers"tes"

Kov"d-19 Salgını Ba$lamında 
Ebeveynler"n B"reysel, A"lesel ve 
Çevresel Stres Faktörler"n"n Çocukların 
Ps"koloj"k Sa$lı$ı Üzer"ndek" Etk"ler"n"n 
#ncelenmes"

Özye$"n Ün"vers"tes"

KOV#D-19 Salgın Sürec"nde Öznel 
Esenl"$" Koruyucu B"reysel, A"lesel ve 
Sosyal Faktörler"n #ncelenmes"

Kad"r Has Ün"vers"tes"

A$ Anal"z" Perspekt"f"nden KOV#D-19 
Küresel Salgınının Ps"ko-Sosyal 
Etk"ler"n"n #ncelenmes"

Kad"r Has Ün"vers"tes"
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#badet, Muamelat ve #kt"sadî Yönler"yle 
Salgın Dönem" Fıkhı

Ankara Sosyal B"l"mler 
Ün"vers"tes"

KOV ID-19 Kaynaklı Kaygının Yaygın 
Anks"yete Bozuklu$una Etk"s"nde 
Manev"yat, Farkındalık, B"l"!sel Kontrol 
ve Esnekl"k De$"!kenler"n"n Rolü

#zm"r Ekonom" 
Ün"vers"tes"

KOV#D-19 Poz"t"f Geçm"!" Olan B"reylerde 
Ruh Sa$lı$ını Koruyucu Faktörler"n 
Bel"rlenmes"

K"l"s 7 Aralık 
Ün"vers"tes"

KOV#D-19 Salgını "le #l"!k"l" Ps"koloj"k 
Bel"rt"ler"n Görülme Sıklı$ı: Bel"rt"ler"n 
%"ddetlenmes" "le #l"!k"l" R"sk Faktörler" 
ve Koruyucu Faktörler

Ankara Hacı Bayram 
Vel" Ün"vers"tes"

Sa$lık Çalı!anlarına Yönel"k B"l"!sel 
Davranı!çı Terap" Temell" E- Ps"koloj"k 
Destek Programının Gel"!t"rmes" ve 
Etk"l"l"$"n"n De$erlend"r"lmes"

Gaz"antep Ün"vers"tes"

KOV#D-19 Salgınının Gebel"k ve Do$um 
Sonu Dönemde Kadınların Ps"kososyal 
Sa$lı$ına Yansımaları: Kes"tsel B"r 
Kohort Çalı!ması

Akden"z Ün"vers"tes"

KOV#D-19 Pandem"s"n"n Evl"l"k Uyumu 
Üzer"ndek" Etk"ler"

#stanbul Meden"yet 
Ün"vers"tes"

Corona Sürec"nde M"nnettarlık Yazma 
Deney"m"n"n Tehd"t Algısı ve Gelecek 
Kaygısı "le #l"!k"s"

Ankara Ün"vers"tes"

KOV#D-19 Tanısı Almı! ve Almamı! 
B"reylerde Salgına Yönel"k #nançlar, 
Ba! Etme Stratej"ler" ve Ps"kopatoloj" 
Arasındak" #l"!k": Boylamsal b"r Çalı!ma

I!ık Ün"vers"tes"

KOV#D-19 "le #l"!k"l" Davranı!sal 
Faktörler"n #ncelenmes"

Akden"z Ün"vers"tes"
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Kov"d-19 Salgınıyla Mücadele 
Kapsamında Uygulanan Pol"t"kaları 
Desteklemede ve Alınan Önlemlere 
Uymada Sosyal Normların ve #!b"rl"kç" 
Stratej"ler"n Rolü

Dokuz Eylül 
Ün"vers"tes"

Önley"c" Tedb"rlere Uyumu Nasıl 
Arttırab"l"r"z? K"!"sel ve Toplumsal Fayda 
Mesajlarının Etk"s"

Kad"r Has Ün"vers"tes"

KOV#D-19 Salgınında A"le #l"!k"ler" 
Kal"tes"ne Sosyal #l"!k"ler Model" 
Yakla!ımı: KOV#D-19'un Merkez"yet", 
Algılanan Farklılık ve Öz-Kontrol

Sabancı Ün"vers"tes"

Gençler"n Sosyal Mesafe Önlemler"yle 
#l"!k"l" R"skl" Davranı!larında Ya!çılık 
Etk"s": Önyargı Farkındalı$ı Artırmaya 
Yönel"k Anon"m B"r Çevr"m"ç" Program 
Öner"s"

Bursa Uluda$ 
Ün"vers"tes"

Gazete Okuma ve Sosyal Medya 
Kullanımının B"reyler"n KOV#D-19'dan 
Koruyucu Davranı!ta Bulunma 
E$"l"mler"ne Etk"s"

Koç Ün"vers"tes"

KOV#D-19'un Türk"ye'de Ps"koloj"k 
Sorunlara Etk"s" ve Kend" Kend"ne 
Yardım ve Fazlası Müdahales" #ç"nde 
Gel"!t"r"lm"!, "Stres Zamanlarında 
Öneml" Olanı Yapmak: Res"ml" B"r 
Kılavuz" K"tabının F"z"b"l"te Çalı!ması

Koç Ün"vers"tes"

S"berkondr"a, KOV#D-19 Korkusu, Sa$lık 
Kaygısı, Obsesyonlar, Uyku Kal"tes" ve 
Duygulanım: B"r Karı!ımlı Yapısal E!"tl"k 
Modellemes" Yakla!ımı

Ankara Ün"vers"tes"

Salgınla Mücadelede Sa$lık 
Çalı!anlarının Ya!adı$ı Et"k #k"lemler 
ve Et"k De$erlere Duyarlı D"rençl"l"k 
Gel"!t"r"lmes"

N"!anta!ı Ün"vers"tes"
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Gençler"n KOV#D-19 Salgını "le Ba!etme 
Stratej"ler"n"n Farklı D"nam"kler"

Ankara Ün"vers"tes"

KOV#D-19 Pandem"s"n"n Türk"ye'de 
Ya!lılı$ın ve Ya!lıların Algılanma 
B"ç"m"ne Etk"ler" ve Ya!lıların Toplumsal 
#majını #y"le!t"rmeye Yönel"k Kamusal 
Pol"t"ka Öner"ler"

Ankara Ün"vers"tes"

Farklı Sosyal K"r"lganl"k Düzey"ne 
Sah"p Haneler"n KOV#D-19 Salgınını 
Deney"mler"ne B"ç"mler" ve Yakın 
Gelece$e #l"!k"n Beklent"ler": #stanbul #l" 
Örne$"

TED Ün"vers"tes"

65 Ya! Üstü Kadınlara Sosyal #zolasyon 
Altında Gerekl" D"j"tal Yetk"nl"kler"n 
Kazandırılması

Mu$la Sıtkı Koçman 
Ün"vers"tes"

KOV#D-19 Salgınının Türk"ye’de 
Ku!aklararası Dayanı!ma Üzer"ne Etk"s"

Ankara Ün"vers"tes"

#stanbul'da Ya!lı Nüfusun KOV#D-19 
Deney"m"n"n Anal"z" ve Ya!lılar #ç"n 
B"r Toplumsal Dayanıklılık Ölçütünün 
Gel"!t"r"lmes" Projes"

#stanbul Kent 
Ün"vers"tes"

Ya!lılıkta Ba! Etme Stratej"ler": KOV#D-19 
Sürec"nde Yalnız Kadınlık Deney"mler"

Mu$la Sıtkı Koçman 
Ün"vers"tes"

Onl"ne Destek H"zmetler"n KOV#D-19 
Neden"yle Evde Kalan 25- 50 Ya! 
Aralı$ındak" Z"h"nsel Yeters"zl"$" Olan 
B"reyler"n ve Anneler"n"n Ya!am 
Kal"teler" ve F"z"ksel Akt"v"teler" 
Üzer"ndek" Etk"ler"n"n #ncelenmes"

#stanbul Kent 
Ün"vers"tes"

Tüket"c" Perspekt"f"nden KOV#D-19: 
Davranı!sal #çgörü Kullanarak Salgında 
Gıda Tüket"m"ne Yönel"k Etk"l" Pol"t"kalar 
Tasarlama

Ege Ün"vers"tes"
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KOV#D-19 Salgınının Tur"zm Endüstr"s"ne 
Etk"s" ve Ülkeler"n Kr"z Yönet"m 
Stratej"ler"n"n Kar!ıla!tırmalı Anal"z"

Pamukkale 
Ün"vers"tes"

KOV#D-19 Pandem" Dönem"nde 
#stanbul'da Sosyal H"zmet Sunan 
Kurumların Faal"yetler"n"n 
De$erlend"rmes" ve #k"nc" Dalga Kr"z 
Sürec" #ç"n Stratej"k Sosyal H"zmet 
Yönet"m" Dah"l"nde Proakt"f #! Planı 
Gel"!t"r"lmes"

#stanbul Aydın 
Ün"vers"tes"

KOV#D-19 Salgının Türk"ye Ekonom"s" 
Üzer"ne Etk"ler" ve Pol"t"ka 
Alternat"fler"n"n Makroekonom"k Genel 
Denge Anal"z"

#hsan Do$ramacı 
B"lkent Ün"vers"tes"

KOV#D-19 Pandem"s"nden Kaynaklanan 
Dı! ve #ç Ekonom"k Gel"!meler"n Türk"ye 
Üzer"ndek" Olumsuz Etk"ler"n"n Tahm"n": 
Bu Etk"ler"n G"der"lmes" #ç"n Alternat"f 
Pol"t"ka Paketler"n"n Öner"lmes"

Akden"z Ün"vers"tes"

KOV#D-19 Salgınının Ekonom"k Etk"s"n"n 
Sektörel Bazlı ve Genel Bel"rs"zl"k 
Endeksler"yle #ncelenmes" ve Sektörel 
Ac"l Önlem Öner"ler"

Abdullah Gül 
Ün"vers"tes"

KOV#D-19 Salgınının Konut ve T"car" 
Gayr"menkul F"yatlarına Etk"s": Türk"ye 
Örne$"

Samsun Ün"vers"tes"

KOV#D-19 Pandem"s"nde #!gücü P"yasası, 
Gel"r Kayıpları ve Hane #ç" Üret"m

Bahçe!eh"r Ün"vers"tes"

TRC2 Bölges"nde Faal"yet Gösteren 
KOB#'ler"n KOV#D-19 Sürec"ne Uyum 
Kab"l"yetler"n"n Ölçülmes" ve Sanay" 4.0 
Perspekt"f"nden Rekabet Ko!ullarının 
#y"le!t"r"lmes" Anal"z"

Harran Ün"vers"tes"
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KOV#D-19 Ver"ler"n"n #stat"st"ksel Anal"z", 
Modellenmes" ve Olası R"sk #ndeks"n"n 
Gel"!t"r"lmes"

Ankara Ün"vers"tes"

KOV#D-19 Salgının Get"rd"$" 
Bel"rs"zl"kler"n Sosyal, Ekonom"k ve 
Pol"t"k Terc"hler ve Davranı! Kalıplarına 
Etk"ler": R"sk Algısının Rolü

Bo$az"ç" Ün"vers"tes"

Toplumsal C"ns"yet Perspekt"f"nden 
KOV#D-19 Salgını ve Bakım H"zmetler" 
Kr"z": Bakım H"zmetler"ne Kamu 
Yatırımlarının #st"hdam Etk"s"

#stanbul Tekn"k 
Ün"vers"tes"

#stanbul'da KOV#D-19 Salgınının 
T"car" Faal"yetlerde Yarattı$ı Etk"n"n 
Saptanması ve Çözüm Öner"ler" 
Sunulması

#stanbul T"caret 
Ün"vers"tes"

KOV#D-19 Sürec"nde Ya!lıların 
Enformasyon Arayı!ı ve Enformasyon 
De$erlend"rmes"

Hacettepe Ün"vers"tes"

KOV#D-19 Salgını Sırasında ve 
Sonrasında #! Sa$lı$ı ve Güvenl"$" 
"le Salgının #vme Kazandıraca$ı Yen" 
Çalı!ma Modeller"

Ankara Ün"vers"tes"

"Hayat Eve Sı$ar" Ev" Nasıl 
Dönü!türecek?: KOV#D-19 Sürec" ve 
Sonrası #ç"n Konut Tasarım Stratej"ler"

#stanbul Kültür 
Ün"vers"tes"

KOV#D-19 Pandem"s" ve S"nema 
Sektöründe Kr"z

Mers"n Ün"vers"tes"

Sosyal A$ların Sürdürüleb"l"rl"$"n"n 
Gel"!t"r"lmes"

#stanbul Ün"vers"tes"

Türk"ye'de KOV#D-19 Pandem"s"nde 
Kırılgan Kamular ve R"sk #let"!"m": 65 
Ya! ve Üzer" R"sk Grubunun R"sk Algıları 
Üzer"ne #let"!"m Odaklı B"r Anal"z

Ankara Ün"vers"tes"
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Kr"z #let"!"m": KOV#D-19 Salgınından 
Çıkarılacak Dersler I!ı$ında Düzenley"c" 
#let"!"msel Yakla!ımlar

Ankara Ün"vers"tes"

KOV#D-19 Türk Verg" Pol"t"kası, 
Yönel"mler ve Hukuk" Öncel"kler

Altınba! Ün"vers"tes"

"#nfodem"k" "le Etk"n Mücadele "ç"n 
B"reyler"n Yanlı! B"lg" Kar!ısındak" 
Tutumlarının ve Bu Tutumların 
Bel"rley"c"ler"n"n Ara!tırılması: KOV#D-19 
Örne$"

#stanbul B"lg" 
Ün"vers"tes"

Pandem" Sürec"nde Kent: "Kentsel 
Ba$ı!ıklık" Sa$lanmasında Beklent"-
Kapas"te Yönünden B"r Ara!tırma (Göller 
Bölges" Örne$")

Süleyman Dem"rel 
Ün"vers"tes"

Yakın Çevre Ekoloj"s"nde F"z"ksel Mesafe 
ve #zolasyon Kırılganlı$ının Durumsallı$ı: 
Sorumluluklar ve Beklent"lere #l"!k"n 
Uyuma Te!v"k Ed"c" Kamusal #let"!"m 
Pol"t"ka Öner"ler"n"n Gel"!t"r"lmes"

Ege Ün"vers"tes"

KOV#D-19 Ba$lamında Türk"ye'de Yanlı! 
B"lg" Yayılımını Medya Kullanıcılarının 
Gözünden Anlamak ve Önley"c" Faal"yet 
Öner"ler" Gel"!t"rmek

Kad"r Has Ün"vers"tes"

KOV#D-19 Pandem" Neden"yle Yerel 
Yönet"mlerde D"j"tal Dönü!ümden 
Kaynaklanan Sorunlar ve Çözüm 
Öner"ler": Bartın #l" Örne$"

Bartın Ün"vers"tes"

KOV#D-19 Salgını ve Vefa Sosyal Destek 
Grubu Ba$lamında Yerelde Ya!lılara 
Sunulan H"zmetler"n De$erlend"r"lmes": 
Kayser" Talas Büyük!eh"r #lçe Beled"yes" 
Örne$"

Nuh Nac" Yazgan 
Ün"vers"tes"
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KOV#D-19 Salgınıyla Mücadele Sürec"nde 
Konutlarından Çıkamayan Çocukların ve 
Ebeveynler"n"n Kentsel Mekana #l"!k"n 
Sa$lık Güvenl"$" Algısı ve Normalle!me 
Sürec"nde Çocukların F"z"ksel Akt"v"te 
Düzeyler"ne Olası Etk"s"

Dokuz Eylül 
Ün"vers"tes"

Yerel Yönet"mlerde Topluma H"zmet 
Verenler"n KOV#D-19’a #nterd"s"pl"ner 
B"r Yakla!ımla Bakı! Açısı ve Çözüm 
Öner"ler"

#zelman Genel H"zmet 
Otopark Özel E$"t"m 

#tfa"ye ve Sa$lık 
H"zmetler" T"caret A.%.

Pandem" Ko!ullarında, Ün"vers"teler"n 
Sanat, Tasarım ve M"marlık 
Bölümler"ndek" Uygulamalı Dersler "ç"n 
Çevr"m"ç" E$"t"me Yönel"k Etk"le!"ml" 
Arayüz Tasarımı ve Tasarım Kılavuzu

Yıldız Tekn"k 
Ün"vers"tes"

Küresel KOVID-19 Salgının Türk"ye'dek" 
Ça$da! Sanatı Dönü!türücü Etk"ler" Kad"r Has Ün"vers"tes"

KOV#D-19 Salgını Sürec"nde Elektr"k 
Tedar"$"n"n, Üret"m Kaynaklarının ve 
Taleb"n"n Yönet"lmes"

Kad"r Has Ün"vers"tes"

KOV#D-19 Salgını Sürec"nde Sektörel 
Opt"mal Te!v"k Pol"t"kalarının Tesp"t" ve 
Stratej"k Rekabet Gücünün Artırılması 
"ç"n Modelleme ve S"mülasyon Yazılımı

Ankara Ün"vers"tes"

KOV#D-19 Salgınının Hazır G"y"m 
Sektöründe Tedar"k Z"nc"r" Yönet"m"ne 
Etk"ler" ve Olası Çözüm Öner"ler"

Ege Ün"vers"tes"

KOV#D-19 Küresel Salgını Neden"yle 
Tak"p ve Tedav" Sürec" Aksayan 
Obez"te Hastalarının Tak"b"nde D"j"tal 
Uygulamaların Etk"nl"$"n"n Ara!tırılması

Antalya E$"t"m ve 
Ara!tırma Hastanes"

Yo$un Bakım Ün"tes"nde KOV#D-19 
Hastaların Yakınları "le Bulu!turulması: 
Sanal Hasta Z"yaret"

Koç Ün"vers"tes"

KOV#D-19 Pandem"s" ve Benzer" Kr"z 
Dönemler"nde Hem!"rel"k H"zmetler"n"n 
Etk"n Yönet"m"ne #l"!k"n Onl"ne E$"t"m 
Programı Model"

#stanbul Ün"vers"tes"



352  |  TÜRK!YE’N!N KORONAV!RÜSLE BA"ARILI MÜCADELES! 

Kov!d-19 Odaklı Uluslararası #$ B!rl!kler! 

B!rle%!k Krallık, Ç!n Halk Cumhur!yet! ve "ran !le açılan !k!l! !% 
b!rl!$! ça$rıları kapsamında ve ayrıca Güneydo$u Asya ve Av-
rupa Ülkeler! Ortak Fonlama Platformu (SEAEU JFS), EURE-
KA Programı ve ECSEL Ortak G!r!%!m! ça$rılarında TÜB"TAK 
tarafından Kov!d-19 konusunda ara%tırma deste$! ver!lmekte-
d!r. Bu ça$rılar kapsamında 55 proje ba%vurusu alınmı% olup, 
ba%vuruların de$erlend!rme süreçler! devam etmekted!r. Ko-
v!d-19’a kar%ı Türk!ye’n!n verd!$! güçlü b!l!m ve teknoloj! ta-
banlı mücadele çe%!tl! uluslararası toplantılarda gündeme ge-
t!r!lm!%t!r. Avrupa B!rl!$!’n!n Avrupa Ara%tırma Alanı (ERA) 
Korona (ERAvsCorona) Eylem Planı kapsamında Türk!ye’n!n 
kazanımları asos!ye ülkelerle payla%ılarak !lg! görmü%tür.

• Ufuk 2020 kapsamında elde ed!len proje ba%arıları 
Kov!d-19 alanında da etk!l! olmaya devam etm!%t!r. 
“Toplum !le Toplum !ç!n B!l!m” alanı ça$rılarında, 
PandeVITA projes!nde b!l!m !le toplum arasında et-
k!l! b!lg! transfer! sa$layan pandem! v!rüs !zleme uy-
gulaması gel!%t!r!lmekted!r. Projede toplam 5 farklı 
ülkeden 7 ortak bulunmaktadır. 

• B!l!m Teknoloj! Forumu 9. Ara%tırma Kurumları L!-
derler! Küresel Z!rves!’nde Kov!d-19 Türk!ye Plat-
formu’nun ba%arıları tems!l ed!lm!%t!r. Ku%ak ve Yol 
G!r!%!m!n!n Uluslararası B!l!msel Kurulu%lar Örgütü 
(ANSO) kapsamında düzenlenen üst düzey toplantı-
larda ekos!stem!n!n Kov!d-19 odaklı seferberl!$! pay-
la%ılmı%tır. 

• Türk!ye, Malezya, Endonezya ve Pak!stan’ın ara%tır-
ma kurumları arasında düzenlenen sanal toplantı-
da Türk!ye’n!n Kov!d-19 Türk!ye Platformu ba%arısı 
vurgulanmı% ve Kov!d-19 sonrası ele alınmı%tır. En-
donezya !le ayrıca !k!l! görü%meler sa$lanmı% ve a%ı 
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oda$ında 1 tekn!k çalı%tay düzenlenm!%t!r. "lg!l! !% 
b!rl!$! !mkânları Kuala Lumpur Z!rves! Mükemmel!-
yet Merkez! gel!%meler!ne katkı sa$lamaktadır.

• Kov!d-19 sürec!nde özell!kle Ukrayna, Moldova, Peru, 
Kosta R!ka, Meks!ka ve Brez!lya !le olan uluslararası 
b!l!msel ve teknoloj!k !% b!rl!$! !mkânları da yüksel!%e 
geçm!% ve yen! !% b!rl!$! anla%maları gündeme gelm!%-
t!r. Türk!ye’n!n Kov!d-19 yakla%ımı dünyanın dört b!r 
yanında düzenlenen çe%!tl! toplantılarda sunulmu%-
tur.

• TÜB"TAK !le Türk!ye Sa$lık Enst!tüler! Ba%kanlı-
$ı’nın (TÜSEB) faydalanıcı kurum oldu$u, 8 m!lyon 
avro bütçel! projen!n hazırlanarak n!ha! hal!ne get!-
r!lmes! sa$lanmı%tır.

Ün!vers!telere B!l!$!m ve A" Kapas!tes! Deste"!

• TÜB"TAK ULAKB"M tarafından ün!vers!teler!n 
uzaktan e$!t!m sürec!ne geç!%!ndek! kapas!te !ht!-
yaç ve talepler! !ved! olarak kar%ılanmı%tır. Bu kap-
samda Ankara, "stanbul ve "zm!r’dek! ULAKNET ana 
omurga yönlend!r!c! c!hazları üzer!nde %100 kapas!-
te artı%ına olanak verecek donanımsal güncelleme-
ler yapılmı% yen! 100Gbps ve 10Gbps portlar h!zmete 
alınmı%tır.

• Akadem!k a$ın merkez!nde yer alan ver! merkez! sa-
yes!nde ün!vers!teler!n !ht!yaç duydu$u !%lemc!, de-
polama ve a$ !ht!yacı kar%ılanmı%, on b!nlerce ö$ren-
c!ye h!zmet vermeler!ne olanak tanınmı%tır. 

• Artan v!deo konferans !ht!yacını kar%ılamak !ç!n 
ULAKBulut ek!b! tarafından yen! b!r h!zmet olarak 
Açık Kaynak V!deo Konferans S!stem! devreye alına-
rak ün!vers!teler!n ve ara%tırma kurumlarının kulla-
nımına sunulmu%tur.



354  |  TÜRK!YE’N!N KORONAV!RÜSLE BA"ARILI MÜCADELES! 

Kov!d-19 Türk!ye Platformu

Sanay! ve Teknoloj! Bakanlı$ı h!mayeler!nde, TÜB"TAK MAM 
Gen Mühend!sl!$! ve B!yoteknoloj! Enst!tüsü’nün koord!nasyo-
nunda Kov!d-19 Türk!ye Platformu’nun olu%turulmasına yöne-
l!k !lk toplantı 31 Ocak tar!h!nde gerçekle%t!r!lm!% olup b!rl!kte 
gel!%t!rme ve b!rl!kte ba%arma oda$ında yo$un b!r seferberl!$!n 
harekete geç!r!lmes! sa$lanmı%tır. Platform çatısı altında ba$ı-
%ıklık kazanılmasına yönel!k a%ı ve tedav! odaklı !laç gel!%t!rme 
maksatlı 17 proje yürütülmekte ve bu projelerde 49 farklı ku-
rum ve kurulu%tan toplam 436 ara%tırmacı yer almaktadır.

• 32 üniversiteden 118 ara%tırmacı,

• 8 özel sektör kurulu%undan 38 ara%tırmacı,

• 9 kamu Ar-Ge biriminden 67 ara%tırmacı,

• 167’si STAR bursiyeri olmak üzere 213 bursiyer.

Ekos!stem!n seferberl!$!nde Kov!d-19’a kar%ı mücadele orta-
mında kanıta dayalı b!lg!ler!n payla%ılması, toplumsal farkın-
dalı$ın artırılması ve sanal ortamların sundu$u !mkânların so-
nuna kadar de$erlend!r!lmes! !ç!n Kov!d-19 Türk!ye Web Portalı 
da olu%turulmu%tur. Z!yaret sayısı 4,1 m!lyon ve z!yaretç! sayısı 
1 m!lyonun üzer!nded!r. Avrupa Kov!d-19 Ver! Portalı’na Türk!-
ye’n!n portalı da dah!l ed!lerek örnek te%k!l eden ver! portalları 
arasında yer almı%tır.

Kov!d-19 Türk!ye Platformu’nun koord!nasyonunda düzenle-
nen “A%ı ve "laç Gel!%t!rme Sanal Konferansları” !le “Türk!ye’n!n 
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Tanı Gücü Sanal Konferansı” kapsamında da canlı yayında 
yakla%ık 170 b!n !zley!c!ye ula%ılmı%tır. Konferanslarda yen!l!k-
ç! a%ı adayları, tedav! odaklı !laç adayları ve tanı s!stemler! !ç!n 
hızlı, hassas ve yüksek duyarlılıkta yen!l!kç! teknoloj! !le üret!-
lecek tıbb! tanı k!tler!, ta%ınab!l!r laboratuvar, h!br!d kameralar, 
m!kro akı%kan ç!p yöntem! ve yapay zeka tabanlı uygulamalar 
!le !lg!l! gel!%meler ele alınmı%tır. Kov!d-19 ve toplum oda$ında 
düzenlenen etk!nl!$!n canlı yayınlarında da yakla%ık 20 b!n !z-
ley!c!ye ula%ılmı%tır.

Ayrıca, Kov!d-19 salgınından olumsuz etk!lenen KOB"’ler!n 
mevcut durumlarının anal!z ed!lmes! ve bu kapsamda, Küçük 
ve Orta Ölçekl! "%letmeler! Gel!%t!rme ve Destekleme "dares! 
Ba%kanlı$ı (KOSGEB) tarafından atılab!lecek adımların bel!r-
lenmes! amacıyla 31 Mart – 07 N!san 2020 tar!hler! arasında 
17.447 KOB"’n!n katılımıyla b!r anket çalı%ması yürütülmü% ve 
sonucunda “Koronav!rüs Salgını Sürec!nde KOB"’lere "l!%k!n 
Mevcut Durum Raporu” hazırlanmı%tır. Ger! dönü%ler do$rul-
tusunda rev!ze ed!len çalı%ma, 5 Mayıs !le 12 Mayıs 2020 tar!h-
ler! arasında uygulanmı% ve sonucunda “Koronav!rüs Salgını 
Sürec!nde KOB"’lere "l!%k!n Mevcut Durumun Anal!z Ed!lme-
s! - Anket Sonuç Raporu” hazırlanarak !lg!l! makamlara !let!l-
m!%t!r.

Yayınlar

Türk!ye B!l!mler Akadem!s! (TÜBA) b!l!msel çalı%malara kat-
kı sa$lamı%tır. Küresel salgın sürec!nde karant!na dönem!n-
de ve sonrasında b!l!m !nsanlarının ve vatanda%ların rahatça 
ula%ması ve !st!fade etmes! !ç!n tüm eserler TÜBA’nın resmî 
web s!tes!nden açık kaynak olarak payla%ılmı%tır. TÜBA tara-
fından kamuoyunu b!l!nçlend!rmek ve b!l!m !nsanlarının do$-
ru kaynaklara yönelerek çalı%malarını yapması amacıyla çe%!tl! 
yayınlar Türkçe ve "ng!l!zce d!l!nde ortaya koyulmu% ve ulus-
lararası akadem!ler, çatı kurulu%lar ve saygın ün!vers!te kütüp-
haneler!ne gönder!lerek payla%ılmı%tır: 
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• TÜBA Kov!d-19 Küresel Salgın De#erlend!rme 
Raporu

(Alanında !lk rapor olma özell!$!ne sah!p bu rapor N!san 
ayında onl!ne olarak er!%!me açılmı% ve salgın sürec!nde 
6 kez güncellenerek son hal! basılmı%tır.) 

• Küresel Salgının Anatom!s!: %nsan ve Toplumun 
Gelece#! 

(Salgın sonrası döneme da!r öngörüler !çeren k!tap 47 
bölümden olu%maktadır. Bu alandak! en kapsamlı k!tap-
lardan b!r! olması özell!$!ne sah!pt!r.) 

• TÜBA Kov!d-19 Küresel Salgını: Hukuk! De#!"!m 
ve Etk!le"!m Raporu 

Bahse konu eserler öncü ve kapsayıcı eserler olup ba%ta 
akadem!syenler olmak üzere, kamu kurum ve kurulu%la-
rı, ün!vers!te ve kütüphaneler !le payla%ılmı%tır.
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TÜB"TAK, b!l!msel çalı%malar ve projeler!n yanı sıra yayınlar 
konusunda da öneml! katkılar sa$lamı%tır: 

• Türk Sa$lık B!l!mler! Derg!s! “Kov!d-19 Özel Sayısı” 
(Turk!sh Journal of Med!cal Sc!ences) ve Türk B!yo-
loj! Derg!s! “Kov!d-19 Özel Sayısı” (Turk!sh Journal of 
B!ology) Kov!d-19 !le !l!%k!l! ara%tırmalara tahs!s ed!l-
m!%t!r. Bu derg!lere Kov!d-19 Türk!ye Web Portalı’nın 
B!l!msel Kaynaklar sayfasından (https://cov!d19.tu-
b!tak.gov.tr/b!l!msel-kaynaklar) er!%!m sa$lanmı%tır. 
Aynı portal !çer!s!nde yer alan çe%!tl! ver! tabanlarına 
dayalı açık er!%!ml! makaleler!n ve ver! setler!n!n Ko-
v!d-19’a kar%ı mücadele eden ara%tırmacılar tarafın-
dan yo$un olarak kullanımı devam etmekted!r.

• TÜB"TAK tarafından yayımlanan B!l!m ve Tekn!k, 
B!l!m Çocuk ve Meraklı M!n!k Derg!ler!ne ücrets!z 
er!%!m sa$layab!lmeler! amacıyla derg!ler çevr!m !ç! 
ve abonel!k %artı olmaksızın pdf uzantılı olarak ya-
yımlanmı%tır. Derg!ler 10 m!lyon kez !nd!r!lm!%t!r. 

• B!l!m ve Tekn!k Derg!s!’ne Mart, Mayıs ve Eylül sayı-
larında Kov!d-19 konusu !%lenm!% ve 5+ ya% okurlar 
!ç!n Temmuz ayında “Koronav!rüs de Ne? Çocuklar 
!ç!n Koronav!rüs Rehber!” ba%lıklı popüler b!l!m k!ta-
bı yayımlanmı%tır. 
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Bunların yanı sıra, Sa$lık Bakanlı$ı Halk Sa$lı$ı Genel Müdür-
lü$ünün web sayfasında b!rçok rehber, program, eylem planı 
ve rapor yayımlanmaktadır. Kov!d-19 pandem!s!yle !lg!l! olarak 
1 Ek!m 2020 tar!hl! “Kov!d-19 Salgın Yönet!m! ve Çalı%ma Reh-
ber!” adlı B!l!msel Danı%ma Kurulu Çalı%ması yer almaktadır. 
455 sayfalık çalı%ma, tüm alanlarda alınması gereken önlemler! 
kapsamaktadır.

Sa$lık Bakanlı$ının web sayfasında, “Kov!d-19 Sözlü$ü” de yer 
almaktadır.
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Salgın sürec!nde yayınlar açısından öneml! b!r katkı da "let!-
%!m Ba%kanlı$ından gelm!% ve Ba%kanlık, “Türk!ye’n!n Korona-
v!rüsle Etk!n Mücadeles!” adlı k!tabı Türkçe ve "ng!l!zce olarak 
yayımlamı%tır. Gen!% b!r !çer!$! olan k!tapta Türk!ye’de sa$lık 
h!zmetler!n!n gel!%!m!, Kov!d-19 hastalı$ına yönel!k kapsamlı 
b!lg!ler, Türk!ye’de ve dünyada salgın sürec!n!n tar!hsel gel!%!-
m!, Türk!ye’de devlet el!yle alınan tedb!rler ve sa$lanan destek-
ler, Türk!ye’n!n uluslararası yardımları ve tahl!ye operasyonları 
g!b! konular ele alınmı%tır.
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Y!ne, Dı%!%ler! Bakanlı$ı Stratej!k Ara%tırmalar Merkez!, Ko-
v!d-19 salgını sürec!nde akadem!k tartı%malara katkı verm!%t!r. 
Bu ba$lamda, küresel salgın ve ürett!$! bel!rs!zl!k ortamında, 
saygın akadem!syen ve uzmanların ön anal!zler!ne dayanan 
“Kov!d-19 Sonrası Küresel S!stem: Esk! Sorunlar Yen! Trendler” 
konulu d!s!pl!nler-arası b!r derleme yayın 2020 N!san ayında 
yayımlanmı%tır. 

Benzer %ek!lde, Stratej!k Ara%tırmalar Merkez! ve Antalya D!p-
lomas! Forumu tarafından saygın b!l!m !nsanları, küresel dü%ü-
nürler ve uzmanların Kov!d-19’u uluslararası s!stem, devletler, 
!nsanlar, büyük güç rekabet!, uluslararası kurulu%lar, güvenl!k, 
küreselle%me ve çatı%malar üzer!ndek! muhtemel etk!s!ne !l!%-
k!n de$erlend!rme ve anal!zler!nden olu%an “Kov!d-19 Sonrası 
Dünya: "%b!rl!$! m! Rekabet m!?” konulu b!r çalı%ma 2020 Haz!-
ran ayında yayımlanmı%tır.

Ayrıca D!yanet "%ler! Ba%kanlı$ı, vatanda%ların pandem! ko%ul-
larına uyum sa$layab!lmeler!ne, bu zorlu dönem!n atlatılma-
sında ve onların manev! yönden güçlend!r!lmes!ne yönel!k pek 
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çok çalı%ma yapmı%tır. Ba%kanlık, yayın konusunda da vatan-
da%a katkı sa$lamı%tır. 

Ba%kanlık tarafından basılı yayınlarla !lg!l! olarak k!tap basımı-
na devam ed!lm!% olup 64 adet k!tabın b!r!nc!, 23 adet k!tabın 
!se mükerrer baskısı yapılmı%tır. 2.372.434 adet basılı yayının 
vatanda%ların !st!fades!ne sunulmak üzere ücrets!z da$ıtımı 
gerçekle%t!r!lm!%t!r. Ücrets!z da$ıtılan eserlerden 19.870 aded!, 
çe%!tl! !llerde Kov!d-19 neden!yle karant!na altına alınmı% va-
tanda%lara gönder!lm!%t!r. Basımı gerçekle%t!r!l!p ve vatanda%a 
da$ıtılan bazı eserler %unlardır;

• "slam’ın Salgın Hastalıklara Bakı%ı

• Tıp ve Sa$lıkla "lg!l! Fetvalar

• Salgın Zamanında Manev! Destek
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Türk!ye,  159 ülkeden yardım 
taleb! almı", "u ana kadar 157 
ülkeye yardım sa#lamı"tır. 
Cumhur!yet tar!h!n!n                               
en büyük tahl!ye operasyonu 
ba#lamında kr!z!n ba"ından 
bu yana 142 ülkeden Türk 
vatanda"ları yurda get!r!lm!"t!r. 

B Ö L Ü M  4

U L U S L A R A R A S I 
Y A R D I M L A R  V E 

C U M H U R ! Y E T  T A R ! H ! N ! N 
E N  B Ü Y Ü K  T A H L ! Y E 

O P E R A S Y O N U 
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Kov!d-19 salgını tüm !nsanlı$a kar%ı e%! benzer! olma-
yan küresel b!r tehd!t olarak ortaya çıkmı%tır. En ge-
l!%m!% ülkeler dah! salgının ba%ta sa$lık s!stemler! ve 
hayatın her alanındak! sınamaları kar%ısında sarsıntı 

geç!rm!%t!r. Salgına kar%ı dünyanın hemen her ülkes!nde çe%!tl! 
ölçülerde hayata geç!r!len kısıtlamalar, b!reyler!, sosyal hayatı 
ve ekonom!k faal!yetler! sekteye u$ratmı%tır. 

Türk!ye, bu küresel felaketle mücadelen!n ancak uluslararası 
!% b!rl!$! ve dayanı%mayla ba%arılab!lece$!ne !nanmaktadır. Bu 
ba$lamda, Türk!ye gerek çok taraflı gerek !k!l! düzeyde ulusla-
rarası topluma bu yönde mesajlar verm!% ve somut katkılarda 
bulunmu%tur.

Ulusal düzeyde !se kurumlar ve toplum Cumhurba%kanımız 
Sayın Recep Tayy!p Erdo$an’ın d!rayetl! l!derl!$! altında duru-
mun c!dd!yet!n! erken b!r a%amada kavramı% ve alınan önlem-
ler sayes!nde salgının Türk!ye’ye g!r!%!n!n mümkün mertebe 
gec!kt!r!lmes! sa$lanmı%tır. Salgının gel!%!nden sonra !se sa$lık 
s!stem! ve altyapısının sa$ladı$ı !mkânlar sayes!nde Türk!ye 
bu c!dd! felakete kar%ı d!renc!n! ba%arıyla muhafaza etm!%t!r. 
D!$er yandan yurt dı%ındak! vatanda%larının tahl!yes!n! !ved!-
l!kle gerçekle%t!rm!%, bulundukları ülkelerde yardıma !ht!yaç 
duyan vatanda%larının !ht!yaçlarını kar%ılamı% ve talepte bulu-
nan ülkelere tıbb! malzeme, koruyucu ek!pman ve solunum c!-
hazı deste$!nde bulunmu%tur. 

B Ö L Ü M  4
U L U S L A R A R A S I  YA R D I M L A R 

V E  C U M H U R ! Y E T  TA R ! H ! N ! N  E N 
B Ü Y Ü K  TA H L ! Y E  O P E R A S Y O N U 
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Kov!d-19 salgınıyla !lg!l! tüm gel!%meler!n !zlenmes!, de$erlen-
d!r!lmes!, ba%ta vatanda%lara yardım sa$lanması olmak üzere 
yurt dı%ıyla ba$lantılı konularda ulusal kurumlar, dı% tems!l-
c!l!kler ve yabancı ülkelerle gerekl! e% güdümün olu%turularak 
daha etk!n mukabele ve yönlend!rme sa$lanması maksadıyla 
25 Mart 2020 tar!h!nde Dı%!%ler! Bakanlı$ı Koord!nasyon ve 
Destek Merkez! (DKDM) kurulmu%tur.

Salgının yarattı$ı zorlu !nsan!, sosyal ve ekonom!k ko%ullarda 
yurt dı%ında bulunan Türk vatanda%larına yardımı öncel!kl! 
görev! olarak bel!rleyen Koord!nasyon ve Destek Merkez!, !lk 
ve en ac!l !% olarak Türk!ye dı%ında tur!st, !%ç!, z!yaretç! g!b! ge-
ç!c! statüde bulunan ve sınırların kapatılmasıyla mahsur kalan 
vatanda%ların tahl!ye ed!lmeler! ve vatanlarına kavu%turulma-
ları sürec!nde Türk!ye genel!nde ve Dı%!%ler! Bakanlı$ı !ç!nde e% 
güdümü sa$layan odak noktası görev!n! yürütmü%tür.

Yurt dı%ındak! vatanda%ların sa$lık sorunları, cenazeler!, mad-
d! sıkıntıları g!b! her türlü sorunuyla DKDM e% güdümünde ve 
dı% tems!lc!l!kler aracılı$ıyla b!reb!r !lg!len!lm!%t!r. Tems!lc!l!k-
ler, s!v!l toplum kurulu%larıyla !% b!rl!$! hal!nde !ht!yaç sah!b! 
vatanda%lara erzak ve nakdî yardım da yapmı%tır.
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Koord!nasyon ve Destek Merkez!’n!n yönet!m!nde, yurt dı%ın-
da Türk!ye Büyükelç!l!kler! ve Ba%konsoloslukları 24 saat ça-
lı%arak yurt dı%ında mahsur kalmı% ve ma$dur durumda olan 
her b!r vatanda%ı tesp!t etm!%, b!reb!r !lg!lenm!%lerd!r. Vatan-
da%lar evler!nden, oteller!nden uça$a b!nene kadar tems!lc!l!k-
ler tarafından tak!p ed!lm!% ve u$urlanmı%tır.

1 Mart 2020 !t!barıyla, Kov!d-19 neden!yle yurt dı%ında 2.886 
Türk vatanda%ı hayatını kaybetm!% ve 2.605 vatanda%ın cena-
zes! yurda get!r!lm!%t!r. Hal!hazırda, Kov!d-19 rahatsızlı$ı bu-
lunan ve tedav! !ht!yacı duyan vatanda%ların durumu tak!p 
ed!lmekte, hastanede tedav! görenlere Dı% Tems!lc!l!kler tara-
fından gereken !lg! göster!lmekted!r.
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Dı%!%ler! Bakanlı$ı, 7-24 esasına göre h!zmet veren Konsolos-
luk Ça$rı Merkez! konsolosluk h!zmetler!yle !lg!l! b!lg! almak 
!steyen ve soruları olan vatanda%lara b!lg!lend!rme ve yönlen-
d!rme yapmak suret!yle destek olmaktadır. Konsolosluk Ça$rı 
Merkez! tarafından 23 #ubat 2021 tar!h! !t!barıyla 163 b!n! a%-
kın ça$rı cevaplanmı%tır. H!çb!r ça$rı cevapsız bırakılmamı%tır. 
Benzer %ek!lde, Dı%!%ler! Bakanlı$ı sosyal medya hesapları !le-
t!%!m !ç!n vatanda%lar tarafından yo$un olarak kullanılmakta, 
!let!len her mesaja yanıt ver!lmekted!r.

DKDM, yabancı ülkelere ve uluslararası kurulu%lara yapılan 
tıbb! malzeme yardımlarını da Sa$lık Bakanlı$ı ve d!$er tüm 
kurulu%larla b!l!st!%are yönetmekte ve yönlend!rmekted!r.
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Bazı Türk vatanda%larının b!r ba%ka ülkede uça$a b!-
neb!lmeler! !ç!n !k! yabancı ülke arasında kapalı olan 
sınırlar açtırılmı%, d!plomat!k plakalı resm! araçları-
mızla haval!manlarına !nt!kaller! sa$lanmı%tır. K!m! 
durumlarda !se, Türk vatanda%larımızın !ht!yaç duy-
du$u hayat! !laç kend!ler!ne ula%tırılmı% ve d!plomat!k 
araçlarla Büyükelç!l!k konutlarına get!r!lerek uçak saa-
t!ne kadar konaklamaları sa$lanmı%tır.
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4.1. Uluslararası Yardımlar 

Salgınla mücadele kapsamında gerçekle%t!r!len dı% yardımlar, 
Türk!ye’n!n !nsan! ve g!r!%!mc! dı% pol!t!kasının yansıması ol-
mu%tur. Bu çerçevede, dünyanın dört b!r yanından alınan yar-
dım talepler! !mkânlar ölçüsünde kar%ılanmaya çalı%ılmakta-
dır. Dı%!%ler! Bakanlı$ı bu süreçte yabancı ülkelerden talepler!n 
alınması, de$erlend!r!lmes! ve yönlend!r!lmes!yle tedar!k!nde 
Sa$lık Bakanlı$ı ve d!$er kurumlarla tam b!r !%b!rl!$! !ç!nde ça-
lı%maktadır.

Bugüne kadar 159 ülkeden farklı n!tel!kte (malzeme h!bes!, 
nakd! yardım, satı%/!hracat !zn!) yardım taleb! alınmı%tır. #u 
ana kadar !se 157 ülkeye yardım sa$lanmı%tır.

Yardım yapılan 157 ülkeden 129’u h!be, 75’! satın alma ve !h-
raç !zn! olup, 50 ülkeye de nakdî yardım yapılmı%tır. (Aynı ül-
ken!n Türk!ye’den farklı kategor!lerde -malzeme h!bes!/nakd! 
yardım/ !hraç !zn!/satın alma !zn!- yardım almı% olması müm-
kündür). Türk!ye’n!n yardım taleb! aldı$ı bölgeler arasında 49 
ülkeyle Afr!ka kıtası ba%ta gelmekted!r. Bunu sırasıyla, Avrupa 
(41 ülke), Asya (33 ülke), Amer!ka (21 ülke) ve Okyanusya (15 
ülke) !zlemekted!r.
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Türk!ye’n!n Yardım Yaptı"ı 157 ülke 

1 ABD
2 Afganistan 
3 Almanya
4 Andorra 
5 Angola 
6 Arjantin
7 Arnavutluk
8 Avusturya
9 Avustralya
10 Azerbaycan 
11 BAE
12 Bahreyn 
13 Banglade% 
14 Belarus
15 Belçika 
16 Benin
17 Bolivya
18 Bosna-Hersek
19 Botsvana
20 Brezilya 
21 Bulgaristan
22 Burkina Faso 
23 Cezayir 
24 Cibuti
25 Cook Adaları
26 Çad 
27 Çekya

28 Çin Halk Cumhuriyeti 
29 Danimarka
30 Dominik Cumhuriyeti 
31 Ekvator 
32 Ekvator Ginesi
33 El Salvador
34 Endonezya
35 Eritre 
36 Estonya
37 Etiyopya
38 Esvatini 
39 Fiji
40 Fildi%i Sahili 
41 Filipinler 
42 Filistin
43 Finlandiya
44 Fransa
45 Gabon
46 Gambiya 
47 Gine
48 Gine Bissau
49 Guyana
50 Güney Afrika Cumhuriyeti
51 Güney Sudan
52 Guatemala 
53 Gürcistan 
54 Haiti

Avrupa: 43

Amer!ka: 22 Okyanusya: 15

Afr!ka: 44 Asya: 33
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55 Hırvatistan
56 Hollanda 
57 Honduras
58 Irak
59 "ngiltere
60 "ran
61 "rlanda
62 "spanya 
63 "sveç
64 "sviçre 
65 "srail
66 "talya
67 Kamboçya
68 Kamerun
69 Kanada
70 Karada$
71 Katar
72 Kazakistan
73 Kenya
74 Kırgızistan
75 Kiribati
76 KKTC
77 Kolombiya
78 Kongo
79 Kosova
80 Kosta Rika
81 Kuveyt 
82 Kuzey Makedonya 
83 Küba
84 Lesoto
85 Liberya
86 Libya
87 Litvanya
88 Lübnan
89 Macaristan

90 Madagaskar
91 Malezya
92 Mali
93 Malta
94 Marshall Adaları
95 Meksika 
96 Mikronezya
97 Mo$olistan
98 Moldova
99 Monako Prensli$i
100 Moritanya
101 Morityus
102 Mozambik
103 Myanmar
104 Namibya
105 Nauru
106 Nijer 
107 Nijerya
108 Nikaragua
109 Niue
110 Norveç
111 Özbekistan
112 Pakistan
113 Palau
114 Panama
115 Papua Yeni Gine 
116 Paraguay
117 Peru 
118 Polonya
119 Portekiz
120 Romanya
121 Ruanda
122 Rusya
123 Samoa
124 San Marino
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125 Sao Tome ve Prinsip
126 Senegal 
127 Sırbistan
128 Sierra Leone
129 Singapur
130 Slovakya
131 Slovenya
132 Solomon Adaları
133 Somali 
134 Sri Lanka
135 Sudan
136 Suriye 
137 Suudi Arabistan
138 #ili
139 Tacikistan
140 Tanzanya
141 Tayland 

142 Togo
143 Tonga
144 Tunus
145 Tuvalu
146 Türkmenistan
147 Uganda 
148 Ukrayna
149 Umman 
150 Ürdün
151 Vanuatu
152 Vatikan 
153 Venezuela
154 Vietnam
155 Yemen
156 Zambiya
157 Zimbabve 

Yukarıda kayıtlı, yardım taleb! kar%ılanan 157 ülkeden 129’u h!-
be, 75’! satın alma ve !hraç !zn!d!r. Ayrıca 50 ülkeye nakd! yar-
dım yapılmı%tır. Türk!ye’n!n gerçekle%t!rd!$! yardımlardan ba-
zılarının detayları %u %ek!lded!r. 
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Türk!ye, Cumhurba%kanımız Sayın Recep Tayy!p Erdo$an’ın 
tal!matlarıyla ABD’ye 22 N!san 2020 ve 1 Mayıs 2020 tar!hler!n-
de !k! part! hal!nde 1.502.500 maske, 500 yüz koruyucu, 1.000 
göz koruyucu, 1.500 N95, 125.050 tulum, 4 ton el dezenfektan, 
2.000 lt dezenfektan, 4.200 koruyucu gözlük h!be ed!lm!%t!r. 

Ayrıca Türk vatanda%larının kullanımı !ç!n Türk!ye’n!n New 
York Ba%konsoloslu$una 08 Mayıs 2020 tar!h!nde 15.000 cer-
rah! maske ve Maryland’dek! vatanda%ların taleb! üzer!ne Va-
%!ngton Büyükelç!l!$!ne 11.05.2020 tar!h!nde 30.000 adet cer-
rah! maske gönder!lm!%t!r.

ABD 
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Türk!ye ve Almanya arasında yapılan H!be Anla%ması kapsa-
mında 5.000.000 adet maske tem!n ed!lm!%t!r. Bunun yanı sı-
ra Hannover Beled!yes!’ne 2 Mayıs 2020 tar!h!nde 40 b!n adet 
maske h!be ed!lm!%t!r. 

Türk!ye !le Azerbaycan arasında !mzalanan H!be Anla%ması 
uyarınca 5 Temmuz 2020 tar!h!nde 30 vent!latör, 35.000 tu-
lum, 50.000 N95 maske, 100.000 cerrah! maske, 5.000 koruyu-
cu gözlük, 200.000 eld!ven, 2 PCR c!hazı, 20.000 H!dros!klor!n 
ve 20.000 Tam!flu h!be ed!lm!%t!r. 

ALMANYA 

AZERBAYCAN 
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2020 yılı Ramazan ayı boyunca !se 30’dan fazla yerle%!m yer!nde 
2.500 c!varında a!leye 44 ton gıda yardımında bulunulmu%tur. 

Kızılay’ın, Azerbaycan’a h!be ett!$! gıda malzemes!, ev e%yası, 
barınma malzemes!, k!%!sel koruyucu ek!pman, kı%lık kıyafet, 
h!jyen malzemeler!, !laç, tekerlekl! sandalye, oyuncak, muhtel!f 
tıbb! sarf malzemeler!n! ta%ıyan 7 tır, 17 Aralık 2020 tar!h!nde 
yola çıkmı%tır. 

Ayrıca Türk!ye özel sektör kurulu%larınca 10 ton konsantre de-
zenfektan h!be ed!lm!%t!r.

Azerbaycan’da bel!rlenen p!lot hastanelerdek! sa$lık çalı%anla-
rının, Kov!d-19’la mücadele kapas!teler!n!n gel!%t!r!lmes! ama-
cıyla, DSÖ’nün g!r!%!m! ve Azerbaycan makamlarının !%b!rl!-
$!nde ba%latılan “REACT-C19 Projes!”ne (Rap!d Scale-up of 
Essent!al Capac!t!es !n Hosp!tals for COVID-19) Türk!ye Azer-
baycan tıbb! personel!ne e$!t!m vererek destek olmu%tur. Bu 
kapsamda, Azerbaycanlı Doktorlar Derne$!’n!n duyurusuyla 
19 doktor seç!lerek Ege Ün!vers!tes!’nde e$!t!me alınmı%, 14 N!-
san’da e$!t!mler!n! tamamlayarak Azerbaycan’da h!zmete ba%-
lamı%lardır. 
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Türk!ye’den Kov!d-19 enfeks!yonu alanında !ht!sasla%mı% uz-
manlar Azerbaycan’a davet ed!lm!%, bu çerçevede B!l!m Kuru-
lumuzun dört üyes! 8 Temmuz 2020 tar!h!nde Azerbaycan’da 
Kr!z Masasının sa$lık heyet!yle görü%meler ve ülkede !ncele-
meler gerçekle%t!rm!%lerd!r. 

Türk!ye, 24 N!san 2020 tar!h!nde !ht!yaç sah!pler!ne da$ıtıl-
mak üzere Banglade%’e 3.000 gıda kol!s! h!be etm!%t!r. Mayıs 
2020’de Arakanlı Müslümanlara 70 ton gıda yardımı yapılmı%, 
5.000 h!jyen paket! da$ıtılmı%tır. Bunun yanı sıra, Chakar!a kır-
sal bölges!nde !ht!yaç sah!b! 1.000 a!leye 2020 yılında Rama-
zan paket! gönder!lm!%t!r. 

BANGLADE$ 
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7 Haz!ran 2020 tar!h!nde, 5.000 adet amel!yat maskes!, 1.000 
adet N95 maske, 1.000 adet tıbb! tulum ve 2 adet solunum c!-
hazından olu%an destek paket!, Banglade% Dı%!%ler! Bakanlı$ı 
Genel Sekreter Yardımcısı Khal!l Rahman’ın katıldı$ı törenle 
Banglade% Devlet Konuk Ev!nde tesl!m ed!lm!%t!r. 

 “Ch!ttagong Med!cal College Hosp!tal (CMCH)” ve “Ch!ttagong 
General Hosp!tal (CGH)” !s!ml! hastanelere h!be ed!lmek üzere 
tem!n ed!len tıbb! malzemeler, 6 Temmuz 2020 tar!h!nde dü-
zenlenen törenle yerel makamlara tesl!m ed!lm!%; 6 A$ustos 
2020 tar!h!nde !se 200 sokak çocu$una bayram kıyafet!, okul 
çantası ve tıbb! maske deste$! sa$lanmı%tır. 

11 Eylül 2020 tar!h!nde 8.000 adet h!jyen set! ve tem!zl!k mal-
zemes! !le 4.000 adet maske yardımında bulunulmu%tur. 

12 Ek!m 2020 tar!h!nde !mzalanan H!be Anla%ması kapsamın-
da 20 vent!latör (ayak set! ve aksesuar set!yle b!rl!kte), 10.000 
N95 maske, 10.000 önlük, 10.000 tulum, 2.000 s!perl!k ve 5.000 
koruyucu gözlük 16 Ek!m 2020 tar!h!nde Banglade%’e ula%tırıl-
mı%tır. Söz konusu malzemeler!n resm! tesl!m tören! Banglade% 
Dı%!%ler! Bakanı Dr. A.K. Abdul Momen’!n katılımıyla 28 Ek!m 
2020 tar!h!nde Padma Devlet Konukev!’nde gerçekle%t!r!lm!%t!r. 

Dakka Emn!yet Müdürlü$ü’nün taleb! do$rultusunda, pan-
dem!yle mücadele kapsamında 25.000 adet cerrah! maske 28 
Ek!m 2020 tar!h!nde Dakka Emn!yet Müdürüne tesl!m ed!l-
m!%t!r. 
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B!rle%!k Krallık’la gerçekle%t!r!len H!be Anla%ması kapsamında 
50.000 N95 maske, 100.000 cerrah! maske, 100.000 koruyucu 
tulum tem!n ed!lm!%t!r. 

H!beler kapsamında ayrıca, 58.000 maske, 28.000 yüz koru-
yucu, 85.270 tulum, 48.000 3 katlı cerrah! maske, 30.000 b!n 
pudrasız v!n!l eld!ven, 4.400 EN149 maske, 400 koruyu tulum, 
500 koruyucu gözlük ula%tırılmı%tır. Anılan tıbb! malzeme yar-
dımının !lk bölümü Hava Kuvvetler!m!ze a!t uçakla 10 N!san 
2020 tar!h!nde RAF Br!ze Norton hava üssüne get!r!lerek, "ng!-

l!z makamlarına tesl!m ed!l-
m!%t!r. "k!nc! part! !se 12 N!-
san 2020 tar!h!nde THY’ye 
a!t b!r uçakla !let!lm!%t!r.

Ayrıca, ülkedek! vatanda%-
larımızın kullanımı !ç!n 05 
Mayıs 2020 tar!h!nde Tür-
k!ye Londra Büyükelç!l!$!-
ne 20.000 cerrah! maske ve 
1.000 tulum gönder!lm!%t!r.

%NG%LTERE 
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H!be Anla%ması çerçeves!nde farklı tar!hlerde Cezay!r’e 1.000 
a!leye destek amacıyla yakla%ık 5 ton tem!zl!k ve h!jyen malze-
mes!, 12 ton gıda, 30.000 cerrah! maske yardımı sa$lanmı%tır. 
Kov!d-19’la mücadelede 48 v!layetle e%güdümü sa$lamak ama-
cıyla, telekonferans ve !nterakt!f e$!t!m b!r!m! kurulmu%tur.

22 Temmuz 2020 tar!h!nde h!be kapsamında 25 vent!latör 
(ayak set! ve aksesuar set! !le b!rl!kte), 2 PCR c!hazı, 30.000 
PCR test k!t!, 50.000 cerrah! maske, 50.000 N95 maske, 25.000 
tulum ve 30.000 v!ral nükle!k as!t !zolasyon k!t! tahl!ye uça$ı 
!le Cezay!r’e gönder!lm!%t!r.

CEZAY%R 
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Türk!ye ve Çad arasında gerçekle%t!r!len H!be Anla%ması uya-
rınca 26 Mayıs ve 18 Haz!ran 2020 tar!hler!nde 25 solunum 
c!hazı, PCR test k!t!, 86.350 tulum, 100.000 cerrah! maske, 
30.000 N95 maske, 5.000 koruyucu gözlük, 87.600 eld!ven, 
50.000 galo%, 3 ambulans ve 10 %!%me sahra ac!l ün!tes! asker! 
kargo uçaklarıyla gönder!lm!%t!r.

Çad’ın salgınla mücadeles!ne destek vermek amacıyla 25 Haz!-
ran 2020 tar!h!nde ba%kenttek! 15 okula 40 adet pedallı el yıka-
ma s!stem! ve 2.000 el sabunu da$ıtımı yapılmı%tır. 

Ayrıca Encem!ne’n!n 10 !lçes!nde bulunan sa$lık ocaklarına, 
toplamda 100 adet mekan!k pedallı el yıkama s!stemler! ve sıvı 
sabun deste$! verm!%t!r. 

ÇAD 
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2.000 N95 maske, 2.000 koruyucu kıyafet, 2.000 gözlük, de-
zenfektan, eld!ven ve galo%tan olu%an !k! yardım kargosu 1 #u-
bat ve 13 #ubat 2020 tar!hler!nde Ç!n’e gönder!lm!%t!r. 

Türk!ye ve F!l!st!n arasındak! H!be Anla%ması kapsamında 
40.000 PCR tanı, 4 PCR mak!nes!, 100.000 N95 maske, 40.000 
tulum, 100.000 eld!ven, 2.000 oks!jen maskes!, 20.000 nasal 

Ç%N 

F%L%ST%N 
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cannula, 2 ton el dezenfektanı ve 20.000 s!perden olu%an 15 
tonluk malzeme Ramallah ve Gazze’ye ula%tırılmak üzere 30 
N!san 2020 tar!h!nde Tel Av!v Ben Gur!on Havaalanı’na hava 
kargo yoluyla sevk ed!lm!%t!r. Söz konusu h!be 5 Mayıs 2020 
tar!h!nde F!l!st!n Sa$lık Bakanlı$ı tarafından gümrükten çek!-
lerek Ramallah’a götürülmü%tür. 

F!l!st!n Sa$lık Bakanlı$ına 6 ton h!jyen malzemes! ve k!%!sel ko-
ruyucu ek!pman deste$!; Gazze’de 5.060 a!leye gıda yardımı ve 
Batı #er!a ve Do$u Kudüs’te 7.500 a!leye gıda yardımı gerçek-
le%t!r!lm!%t!r. Ayrıca 14 Temmuz 2020 tar!h!nde 50.000 tıbb! 
maske, 2.500 N95 operasyon maskes!, 2.500 dezenfektandan 
olu%an yardım malzemes! Do$u Kudüs’tek! Augusta V!ctor!a 
(El-Muttal!) Hastanes!’ne tesl!m ed!lm!%t!r.

19 A$ustos 2020’de Batı #er!a’da her !lde 5 tane olmak üzere özel 
!ht!yaç sah!b! F!l!st!nl!lere yapılacak toplam 50 akülü tekerlekl! 
sandalye da$ıtımının Ramallah aya$ı gerçekle%t!r!lm!%t!r. 

14 Eylül 2020 tar!h!nde !mzalanan H!be Anla%ması uyarınca 20 
yo$un bakım solunum c!hazı, 20 yatak yanı mon!tör, 40 %ırın-
ga pompası, 20 !nfüzyon pompası, 20 def!br!latör mon!törü, 20 
elektrokard!yograf, 20 lyr!ngoskop set!, 20 te%h!s set! (Oph+o-
to), 20 ambo çanta set!, 20 sıcaklık mon!törü, 20 ısıtma-so$ut-
ma yata$ı, 20 oks!jen akı%ı mete d!n konektörü, 20 stetoskop, 
20 ultrason!k nebul!zatör ve 2 çama%ır arabası 1 Aralık 2020 
tar!h!nde düzenlenen törenle tesl!m ed!lm!%t!r.



TÜRK!YE’N!N ULUSLARARASI YARDIMLARI VE TAHL!YE OPERASYONLARI   |  385  

Türk!ye 1 N!san 2020 tar!h!nde "spanya’ya 250.000 maske, 250 
N95 maske, 750 göz koruyucu maske, 2.000 tulum ve 1000 lt 
dezenfektan gönderm!%t!r. 

"talya’nın NATO Avrupa-Atlant!k Afet Mukabele E%güdüm 
Merkez! (EADRCC) kanalıyla yardım ça$rısı üzer!ne, Türk!-
ye 200.000 maske, 250 N95 maskes!, 750 göz koruyucu mas-
ke, 2.000 tulum ve 1000 lt ant! bakter!yel dezenfektanı 1 N!san 
2020 tar!h!nde "talya’ya tesl!m etm!%t!r. 

"talyan Kızılhaç’ın taleb! üzer!ne, Türk Kızılay 100.000 3 kat-
lı cerrah! maske, 100.000 pudrasız v!n!l eld!ven, 20.000 N149 
maske, 1.500 koruyucu tulum ve 1.500 koruyucu gözlük olmak 
üzere yardım paket!n! "talya’ya ula%tırmı%tır. 

%SPANYA 

%TALYA 
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Cumhurba%kanımız Sayın Recep Tayy!p Erdo$an’ın tal!matla-
rıyla 50.000 maske, 1.000 tulum ve 1.000 tanı k!t! 8 N!san 2020 
tar!h!nde Karada$’a ula%tırılmı%tır.

Türk!ye, Gıda ve H!jyen Destek Programı kapsamında ekono-
m!k yapı olarak en kırılgan 5.000 k!%!ye 35 ton gıda ve h!jyen 
malzemes! deste$!nde bulunmu%tur. 

KARADA& 
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Türk Kızılay, Eylül 2020’de KKTC’ye 30.000 3 katlı cerrah! mas-
ke, 30.000 pudrasız v!n!l eld!ven, 3.000 N149 maske, 300 adet 
koruyucu tulum, 300 koruyucu gözlük, 500 gıda kol!s!, 5 adet 
çadır, 30.740 h!jyen set! ve tem!zl!k malzemes! gönderm!%t!r. 11 
Mart 2020 tar!h!nde !mzalanan H!be Anla%ması kapsamında 
!se 20.000 tıbb! maske, 100 k!%!sel koruyucu elb!se, 3.000 N95 
veya benzer! maske, 100 adet koruyucu gözlük !le çe%!tl! a%ı ve 
!laçlar h!be ed!lm!%t!r. 

13 Mart 2020 tar!hl! H!be Anla%ması çerçeves!nde, 5 ambulans, 
10 vent!latör, 20.000 SARS-CoV-2 (2019-nCov) RT-qPCR tes-
p!t k!t!, 20.000 v!ral nükle!k as!t !zolasyon k!t!, 100.000 cerra-
h! maske, 50.000 N95 maske, 20.000 tulum, 2 PCR c!hazı (ka-
b!nl!), 2000 ster!l d!st!le su cam-1000 ml, 6500 Metron!dazol 5 
mg/ml 100 ml !nfüzyonluk solüsyon (setl!), 2000 Dekstroz 3.33 
% + sodyum klorür 0.3 % 500 ml solüsyon PE/PP/PVC !nfüz-
yonluk %!%e/!nfüzyonluk torba (setl!), 6000 sodyum klorür 0.9 
% 1000 ml solüsyon PE/PP/PVC !nfüzyonluk %!%e/!nfüzyonluk 
torba (setl!), 4500 sodyum klorür 0.9 % 100 ml solüsyon PE/PP/
PVC/!nfüzyonluk %!%e/!nfüzyonluk torba (setl!), 400 sodyum 
klorür 0.9 % 150 ml solüsyon PE/PP/PVC !nfüzyonluk %!%e/!n-
füzyonluk torba (setl!), 400 sodyum klorür 0.9 % 250 ml solüs-

KKTC 
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yon PE/PP/PVC !nfüzyonluk %!%e/!nfüzyonluk torba (setl!), 600 
laktatlı r!nger solüsyonu 1000 ml PE/PP/PVC !nfüzyonluk %!%e/
!nfüzyonluk torba (setl!), 600 laktatlı r!nger solüsyonu 500 ml 
PE/PP/PVC !nfüzyonluk %!%e/!nfüzyonluk torba (setl!) 20 Tem-
muz 2020 tar!h!nde tesl!m ed!lm!%t!r.

Türk!ye yen! t!p koronav!rüs salgınıyla mücadele ve Rama-
zan ayı faal!yetler! kapsamında KKTC’dek! !ht!yaç sah!b! a!le-
lere gıda deste$!nde bulunmu%tur. Lefko%a, G!rne, Gaz!ma$u-
sa, Güzelyurt ve Lefke bölgeler!nde, temel gıda malzemeler! ve 
süt, hurma, çay, kahve g!b! ürünler!n yanı sıra Kıbrıs’a a!t yerl! 
ürünler!n de yer aldı$ı yakla%ık 25 ton gıda malzemes! !ht!yaç 
sah!b! 1.000 a!leye 20 Mayıs 2020 tar!h!nde ula%tırılmı%tır.

Türk!ye aynı zamanda Mayıs 2020’de Engell!ler Dayanı%ma 
Derne$!’ne h!jyen malzemes! yardımı yapmı%tır. 

Türk!ye tarafından Lefko%a’da yaptırılmakta olan Ac!l Durum 
Hastanes!n!n !ç donanım malzemeler! 7 Ek!m 2020 tar!h!nde 
KKTC’ye ula%tırılmı%tır. Söz konusu hastane, KKTC’n!n 37. Ku-
rulu% yıldönümü münasebet!yle 15 Kasım 2020 tar!h!nde KKTC’y! 
z!yaret eden Cumhurba%kanımız Sayın Recep Tayy!p Erdo$an !le 
KKTC Cumhurba%kanı Sayın Ers!n Tatar tarafından törenle h!z-
mete açılmı%tır. 
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L%BYA 

Kov!d-19 mücadeles! kapsamında L!bya’ya 150.000 maske, 60 
yüz koruyucu maske (panoram!k), 300 göz koruyucu maske, 
600 tulum ve 400 l!tre dezenfektandan olu%an sa$lık malze-
mes! gönder!lm!%t!r. 14 Mayıs 2020 tar!h!nde 200.000 mas-
ke, 70 yüz koruyucu, 300 göz koruyucu, 120 N95 maske, 600 

tulum, 400 lt dezen-
fektan olu%an !k!nc! 
yardım paket! L!bya 
Ulusal Mutabakat Hü-
kümet! (UMH) Sa$lık 
Bakanlı$ı yetk!l!ler!ne 
tesl!m ed!lm!%t!r.

6 A$ustos 2020 tar!-
h!nde 3 adet solunum 
c!hazı h!be ed!lm!%t!r. 
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H!be Anla%ması uyarınca, 10 solunum c!hazı, 30.000 N95 mas-
ke, 60.000 3 katlı maske ve 20.000 koruyucu tulum 25 Haz!ran 
2020 tar!h!nde törenle Nam!bya’ya tesl!m ed!lm!%t!r. 

Türk!ye, zor durumda hayatlarını sürdürmeye çalı%an 33 engell! 
a!les!ne gıda yardımında bulunmu%; ba%kent W!ndhoek, Osha-
kat!, Keetmanshoop ve Os!re Mültec! Kampı olmak üzere dört 
bölgede yakla%ık 3.000 k!%!ye p!r!nç, ya$, çay, %eker, tuz, un, çor-
ba g!b! malzemelerden olu%an 500 gıda paket! da$ıtmı%tır.

Nam!bya Sa$lık ve Sosyal H!zmetler Bakanlı$ı’na 29 Mayıs 
2020 tar!h!nde 200 dezenfektan pompası ve 40 uzaktan ate% 
ölçer termometre ba$ı%lanmı%tır.

21 Aralık 2020 tar!h!nde !se Nam!bya B!l!m ve Teknoloj! Ün!-
vers!tes! (NUST) “Kl!n!k Ac!l Tıbb! Bakım E$!t!m Laboratuva-
rına” d!j!tal EKG mak!nes!, def!bratör mon!tör, ta%ınab!l!r ult-
rason, !nfüzyon pompası, çoklu mon!tör, ta%ınab!l!r vent!lator, 
v!deo lar!ngoskop, asp!rasyon c!hazı, ac!l yardım arabası, mua-
yene masasından olu%an ek!pman deste$!nde bulunulmu%tur.

NAM%BYA 
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Türk!ye’n!n sa$ladı$ı 20.000 N95 maske, 50.000 tulum ve 
100.000 cerrah! maskey! ta%ıyan uçak 22 N!san 2020 tar!h!nde 
"slamabad’a ula%mı%tır. 

Pak!stan’a yardımın 108.000 cerrah! maske ve 31.500 koruyucu 
ek!pmandan olu%an !k!nc! bölümü !se 28 N!san 2020 tar!h!nde 
THY kargo uça$ıyla Karaç!’ye ula%tırılmı%tır. 

2020 yılı Ramazan ayı boyunca toplamda 4.000 kol! ve 70 ton 
gıda yardımı, 22.500 k!%!ye ula%tırılmı%tır.

11 Eylül 2020 tar!h!nde, 10 oks!jen basınç regülatörü, 100 oks!-
jen maskes!, 50 oks!jen tüpü ve 50 tıbb! oks!jen akı% ölçer yar-
dımında bulunulmu%tur. 

300.000 N95 maske !se THY’ye a!t b!r uçakla 30 Eylül 2020 ta-
r!h!nde "slamabad’a ula%tırılmı% ve aynı gün yetk!l!lere tesl!m 
ed!lm!%t!r.

PAK%STAN 
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Türk!ye’n!n tem!n ett!$! 500 test k!t!, 100.000 maske, 2.000 tu-
lum ve 1.500 tanı k!t! 8 N!san 2020 tar!h!nde Sırb!stan’a gönde-
r!lm!%t!r. 

2020 yılı N!san ayında, yerelde üret!len sabun ve dezenfektan 
ürünler! Sancak bölges!nde da$ıtılmı%; Ramazan ayı ves!les!yle 
Sırb!stan’da !ht!yaç sah!b! kes!mler, romanlar ve mültec!ler g!b! 
dezavantajlı gruplardan 1.000 a!leye toplamda 15 ton temel gı-
da malzemeler!nden olu%an yardım kol!ler! da$ıtılmı%tır. Aynı 
dönemde, Belgrad yakınlarındak! Krnyaça Mültec! Kampına 3 
ton gıda malzemes! tesl!m ed!lm!%t!r. 

Cumhurba%kanımız Sayın Recep Tayy!p Erdo$an’ın tal!ma-
tı üzer!ne, 10 hasta ba%ı mon!törü, 20 Pulsoxymetre (F!nger), 
10 UV ster!l!zasyon lamba, 50 oks!jen regülatörü, 10 perfüzyon 
pompası, 1 v!deo lar!ngoskop, 3 lar!ngoskop, 10 s!l!kon ambu, 3 
cerrah! asp!ratör, 400 hastane nevres!m takımı, 30 hasta kar-
yolası, 20.000 FFP2 koruyucu maske, 2.000 koruyucu tulum, 
1.500 s!perl!k, 30.000 maske, 100 kol! 12’l! 350 ml el sabunu, 
110 kol! 60’lı 150 ml el dezenfektanı ve 120 Kol! 12’l! ıslak hav-
lu, 12 Haz!ran 2020 tar!h!nde Sancak bölges!ne ula%tırılmı%tır.

SIRB%STAN 
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H!be Anla%ması kapsamında, Yen! Pazar Devlet Hastanes!’nde 
kullanılmak üzere, 3 yüksek akımlı oks!jen c!hazı, 5 hasta mo-
n!törü, 30 merkez! oks!jen deb!metres!, 5 adet 12 kanallı EKG 
c!hazı, 20 !nfüzyon pompası, 2 def!br!latör, 10.000 tanı k!t!, 2 
PCR c!hazı, 5 vent!latör, 1 takım cerrah! müdahale k!t!, 1 mo-
b!l röntgen c!hazı, 30.000 N95 maske, 2.675 adet N149 maske, 
5.000 koruyucu tulum, 230.000 cerrah! maske, 10.000 kutu 
Hydroxychloroqu!ne, 10.000 kutu Tam!flu, 10.000 l!tre Dezen-
fektan, 10 UV c!hazı, 2.000 adet s!perl!k ve  40.000 pudrasız 
v!n!l eld!ven 4 Temmuz 2020 tar!h!nde Sancak’a ula%tırılmı%tır.

Türk!ye tarafından 9 ve 13 A$ustos 2020 tar!hler!nde !k! part! 
hal!nde Sırb!stan "ç!%ler! Bakanlı$ına toplamda 200.000 mas-
ke h!be ed!lm!%t!r.

11 Eylül 2020 tar!h!nde !se, 130.000 3 katlı cerrah! maske, 469 
dezenfektan (1 lt), 2.675 EN149 maske, 1.000 koruyucu gözlük, 
420 koruyucu tulum, 40.000 pudrasız v!n!l eld!ven ve 5 solu-
num c!hazı Sırb!stan’a h!be ed!lm!%t!r. 
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17 N!san 2020 tar!h!nde 50.000 3 katlı cerrah! maske, 50.000 
pudrasız v!n!l eld!ven, 1000 N149 maske, 1000 koruyucu tu-
lum, 576 koruyucu gözlük, 60 hepat!t!s-b enj., 800 muscob-
lok flk, 100 benzox!n flk, 500 hamaz!ne pom, 20 survanta flk, 
4.000 glar!n enj., 15 rhopylac flk, 2.100 dropte!n enj., 6.000 sy-
np!tan amp, 18.000 FFP2 maske, 250 koruyucu tulum, 500 ko-
ruyucu gözlük, 100.000 cerrah! maske, 400 kutu Kov!d-19 hızlı 
test k!t!, 50 kutu fav!p!rap!r tablet, 250 kutu plaquen!l tab. ve 
1.000 kutu tamıflu kaps. olu%an tıbb! malzeme Somal!’ye gön-
der!lm!%t!r. 

Cumhurba%kanımız Sayın Recep Tayy!p Erdo$an’ın tal!matları 
do$rultusunda 20.000 tanı k!t!, 40.000 cerrah! maske, 10.000 
adet N95 maske, 20.000 koruyucu tulum ve 10 solunum c!ha-
zı ve aksesuarları asker! kargo uça$ı !le 2 Mayıs 2020 tar!h!n-
de Mogad!%u’ya ula%mı%tır. 4 Mayıs 2020 tar!h!nde !se 100 adet 
yo$un bakım yata$ı Somal! Sa$lık Bakanlı$ına tesl!m ed!lm!%-
t!r. Aynı tar!hlerde 340.000 maske, 500 yüz koruyucu, 500 göz 
koruyucu, 10.050 tulum, 32.500 lt dezenfektan ve 500 tanı k!t! 
Somal!’ye h!be ed!lm!%t!r. 

SOMAL% 
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Mogad!%u’da evler!n! terk ederek, Garas Baley bölges!ndek! 
kamplarda ya%amak zorunda kalan 500 a!leye gıda yardımın-
da bulunulmu%, bu çerçevede p!r!nç, un, makarna, %eker ve sıvı 
ya$dan olu%an gıda paketler!, Ramazan ayı boyunca kamptak! 
a!lelere da$ıtılmı%tır.

Türk!ye, IGAD üyes! 8 ülkeye yapılan yardımlar kapsamında, 
Somal!’ye 10.000 cerrah! maske, 2.000 önlük ve 1.020 tulum h!-
be etm!%t!r. 30 Eylül 2020 tar!h!nde Dusamareb %ehr!nde bulu-
nan, eyalet!n en büyük devlet hastanes! olan Galgadud Devlet 
Hastanes!’ne röntgen c!hazı yardımı yapılmı%; 23 Aralık 2020 
tar!h!nde !se Somal!’n!n Güney Batı Federal Bölges!ndek! Waj!d 
Hastanes!’ne BS Mak!nes!, b!ok!mya c!hazı, el!ze c!hazı, m!k-
ser, m!kroskop, rulman ve sant!früz c!hazları olmak üzere do-
nanım deste$!nde bulunulmu%tur. 1.014 adet temassız ate% öl-
çer !se 25 Ek!m 2020 tar!h!nde Somal!’ye ula%tırılmı%tır. 
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H!be Anla%ması uyarınca 50 vent!latör, 100.000 cerrah! maske, 
50.000 adet N95 maske, 50.000 tulum 22 A$ustos 2020 tar!-
h!nde Sudan’a gönder!lm!%t!r.

Türk!ye tarafından kurulan merkezde yüz koruyucu s!perl!k 
maske üret!lmekted!r. 2020 yılı Ramazan ayı münasebet!y-
le Kassala Eyalet!’ndek! Er!trel! mültec!ler!n ya%adı$ı #ecerab 
kampında 2.000 a!leye toplam 34 tonluk gıda yardımı yapıl-
mı%tır. 2020 yılı Temmuz ayında Do$u Darfur bölges!ndek! 
sa$lık personel! !ç!n koruyucu ve cerrah! maske, termometre, 
eld!ven, dezenfektan, oks!jen tüpü g!b! tıbb! malzeme yardımı 
yapılmı%tır.

2020 yılı A$ustos ayında Mandela bölges!nde 50 dar gel!rl! ka-
dına geç!mler!n! sa$lamaları !ç!n toplam 50 adet d!k!%/nakı% 
mak!nes!, baharat de$!rmen!, fırın ve der! !%ler! mak!nes! tem!n 
ed!lm!%t!r. 7 Aralık 2020 tar!h!nde !se oks!jen ölçüm c!hazları, 
termometre, s!perl!kl! yüz koruma maskeler!, yüz maskeler!, el-
d!ven, dezenfektan, cerrah! önlük, dezenfeks!yon !%lemler! !ç!n 
pompa g!b! malzemeler, N!yala Sudan-Türk!ye E$!t!m ve Ara%-
tırma Hastanes!’n!n Hartum’dak! of!s!ne tesl!m ed!lm!%t!r.

SUDAN 
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Türk Kızılayı tarafından, Katar Kızılayı’yla !%b!rl!$! !ç!nde b!r 
pandem! merkez! olu%turulması amacıyla tem!n ed!len a%a$ıda 
kayıtlı tıbb! c!haz, !laç ve sarf malzemeler! 5-7 Eylül 2020 tar!h-
ler!nde kargo uçaklarıyla Sudan’a sevk ed!lm!%t!r. 

• 2 adet PCR c!hazı
• 3 adet PCR güvenl!k kab!n!
• 5.000 adet Rezervuarlı oks!jen maskes!
• 10 adet kan ve serum ısıtıcısı
• 100 adet puls!oks!metre
• 20 adet glukometre
• 10.000 adet glukemetre test çubu$u ve lancet
• 20 adet tans!yon alet!
• 30 adet steteskop
• 6.967 adet hızlı sıtma test k!t!
• 40.000 adet Kov!d-19 rtper test!
• 20.000 adet b!oneer Ex!PrepTM 48 v!ral DNA/RNA k!t
• 20.000 adet nazofar!ngeal kültür çubu$u (swap)
• 1.000.000 adet last!kl! maske
• 15.000 adet cerrah! eld!ven
• 10.000 adet N95 veya FFP2 maske
• 75.000 adet koruyucu önlük
• 5.000 adet yüz s!perl!$!
• 5.000 adet galo%
• 30.000 adet bone
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• 10 adet manuel sprey mak!nası
• 3.000 adet ster!l gazlı bez (10’lu paket)
• 497 adet IV kanül 18
• 15 adet lar!ngoskop
• 750 adet nazogastr!k sonda
• 300 adet foley kateter
• 2.000 adet kapalı asp!rsyon s!steml! endtrakeal tüp
• 50.000 adet amlod!p!n 10 mg
• 30.000 adet propranolol bel 40 mg
• 60.000 adet aset!lsal!s!l!k as!t 81 mg
• 100.000 adet metform!n 500 mg
• 60.000 adet metform!n 850 mg
• 6.000 adet Gl!mep!r!d 2 mg
• 15.000 adet mult!v!tam!n
• 80.000 adet !buprofen 400 mg
• 3.000 adet d!klofenak 75 mg

11 Eylül 2020 tar!h!nde 10.000 eld!ven, 2.500 gözlük, 52.500 
maske ve 2.500 tulum h!be ed!lm!%t!r. 

Türk!ye, IGAD üyes! 8 ülkeye yapılan yardımlar kapsamında, 
Sudan’a 10.000 adet cerrah! maske, 2.000 adet önlük ve 1.020 
adet tulum h!be etm!%t!r. 
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Türkmen!stan !le yapılan H!be Sözle%mes! kapsamında, 20 
vent!latör ekran ve ün!tes!, 20 vent!latör ayak set!, 20 vent!la-
tör aksesuar set!, 50.000 adet N95 maske, 100.000 cerrah! mas-
ke, 10.000 tulum ve 10.000 tablet h!droks!klorok!n 30 Temmuz 
2020 tar!h!nde gönder!lm!%t!r.

2020 yılı N!san ayında 3.500 cerrah! maske, 100 cerrah! önlük 
Odessa Do$um Hastanes!’ne !let!lmek üzere sevk ed!lm!%t!r. 
150.000 maske, 100 yüz koruyucu, 200 göz koruyucu, 50 adet 
N95 maske, 500 tulum ve 300 lt dezenfektan 8 Mayıs 2020 ta-
r!h!nde K!ev’e ula%tırılmı%tır. 

Ukrayna Gıda ve H!j-
yen Destek Programı 
kapsamında, 2020 yılı 
Haz!ran ayında, gıda 
ürünler! ve Kov!d-19 
pandem!s!yle mücade-
lede kullanılan k!%!sel 
koruma malzemele-
r!nden olu%an destek, 
K!ev, Herson ve Odesa 
bölgeler!ndek! 600 a!leye ula%tırılmı%tır.

TÜRKMEN%STAN 

UKRAYNA 
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Türk!ye, 2020 yılı Mayıs ayında Venezuela’ya 400 kol! gıda 
yardımında bulunmu%tur. H!be Anla%ması uyarınca 25 vent!la-
tör, 100.000 cerrah! maske, 50.000 N95 maske, 35.000 tulum, 
200.000 eld!ven, 40.000 PCR test k!t!, 3 küvöz, 3 fototerap! c!-
hazı, 1 B!llur!b!n ölçüm c!hazı, 3 tans!yon alet!, 3 steteskop, 3 
kulaktan ate% ölçer, 1 Lar!ngoskop (çocuk), 1 Lar!ngoskop (Er!%-
k!n), 3 mon!tör, 2 EKG c!hazı, 9 !nfüzyon pompası, 2 mesher 
c!hazı, 2 c!lt dermatomu, 1 def!br!latör c!hazı, 6 hasta yata$ı ve 
1 bebek tartısı 17 Temmuz 2020 tar!h!nde asker! uçakla Vene-
zuela’ya ula%tırılmı% ve Venezuela Dı%!%ler! Bakanı Jorge Arre-
aza, Sa$lık Bakanı Carlos Alvarado ve Dı%!%ler! Bakan Yardım-
cısı Yvan G!l’!n katıldı$ı, telev!zyonlarda canlı yayınlanan b!r 
törenle yetk!l!lere tesl!m ed!lm!%t!r. 

VENEZUELA 
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Yakla%ık 5.000 v!ral ta%ıma ortamı set!, 10.000 hızlı tanı test! 
!le 3.000 PCR test!nden olu%an sa$lık malzemes!, 20 A$ustos 
2020 günü düzenlenen b!r törenle Venezuela Sa$lık Bakan Yar-
dımcısı Gerardo Br!ceño’ya tesl!m ed!lm!%t!r. Türk!ye tarafın-
dan Venezuela’nın La Guar!a eyalet!nde bulunan Ana Terasa de 
Jesus Ponce Kadın ve Çocuk Hastanes!’n!n yen! do$an yo$un 
bakım ün!tes! yen!lenerek, Türk!ye’den tedar!k ed!len med!kal 
ek!pman ve c!hazlar b!rl!kte kullanıma hazır hale get!r!lm!%t!r. 

Türk!ye, 11 Aralık 2020 tar!h!nde Venezuela’nın La Pastora eya-
let!nde bulunan Dr. Jesus Yerena Hastanes!’n!n Yanık Ün!tes!-
n! yen!lem!%, plast!k cerrah! ve amel!yat ek!pmanından olu%an 
muhtel!f malzemelerden olu%an h!be deste$!nde bulunmu%tur. 
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Ülkeler!n yanı sıra, uluslararası kurulu%lar da (20 uluslararası ku-
rulu% / ba$lı organ) Türk!ye’den tıbb! malzeme yardım taleb!nde 
bulunmaktadır. Bunlardan 12’s!n!n (OCHA, UNICEF, PAF, SICA, 
CARICOM, NATO, IGAD, DSÖ, AG"T, IFRC, UNWRA, Afr!ka B!r-
l!$!-Afr!ca CDC) taleb! kısmen veya tamamen Türk!ye tarafından 
kar%ılanmı%tır.

Yardımlar, a$ırlıkla ayn! olarak tıbb! malzeme yardımından, özel-
l!kle k!%!sel koruyucu malzemeden olu%maktadır. Bunun  yanı sıra 
Türk!ye tarafından üret!len solunum c!hazları da h!be olarak !ht!-
yacı bulunan ülkelere tem!n ed!lmekted!r.

Salgın ko%ullarında gıda güvenl!$! sorunu ya%ayan ülke ve bölge-
lere gıda yardımında da bulunulmaktadır.
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Türk!ye, Kov!d-19 mücadeles!nde ya%lılar, engell!ler, k!mses!z ço-
cuklar g!b! dezavantajlı gruplara yönel!k özel yardım programları 
olu%turmaktadır. Banglade%, Et!yopya, Kenya, Pak!stan, Sudan, 
Sur!ye, Tunus ve Yemen’de yerler!nden ed!lm!% k!%!ler, mültec!ler 
ve göçmenlere; Banglade%’te sokak çocuklarına, G!ne’de engell!-
lere ve yet!m çocuklara, Güney Sudan’da yet!mhanedek! çocuk-
lara, Kazak!stan’da görme engell!lere, Kenya’da yet!m çocuklara, 
KKTC’de engell!lere, Romanya’da engell! ve k!mses!z çocuklara, 
Mo$ol!stan’da Çocuk Es!rgeme yurtlarına, ya%lı ve engell! bakı-
mevler!ne, Moldova’da huzurevler!, yet!mhaneler, k!mses!z çocuk 
yet!%t!rme evler!, evs!zler !ç!n barınma evler!n! kapsayan 15 sosyal 
yardım merkez!ne, Mozamb!k’de k!mses!z çocuk ve ya%lı bakım 
evler!ne, Nam!bya’da engell! çocuk ve a!leler!ne, Yemen’de kadın 
sı$ınma evler!ne ve d!$er dezavantajlı kes!mlere çe%!tl! kalemler-
de yardım sa$lanmı%tır.

Gel!%mekte olan bazı ülkelerde, yerel kaynakları kullanılarak k!-
%!sel koruyucu malzeme üret!lmes!ne yönel!k e$!t!m programları 
düzenlenmekted!r. Ayrıca y!ne yerel !mkânlarla k!%!sel koruyucu 
malzeme üret!m!ne destek !ç!n hammadde sa$lanmaktadır. T"KA, 
Afgan!stan, Bosna Hersek, Esvat!n! Krallı$ı, Gamb!ya, Gürc!stan, 
Güney Sudan, Kamerun, Kolomb!ya, Moldova, Mozamb!k, Sırb!s-
tan, Sudan, Sur!ye, Tac!k!stan’da yerel !mkânlarla k!%!sel koruyucu 
malzeme/h!jyen malzemes! üret!m!ne yönel!k e$!t!m programları 
olu%turmu% veya yerel üret!m !ç!n malzeme tem!n etm!%t!r.

Türk!ye, salgın sonucunda ekonom!k sıkıntılarla kar%ı kar%ıya bu-
lunan bazı dost ülkelere bütçe deste$! vermeye çalı%maktadır.

"% dünyası da Türk!ye’n!n dost ülkeler!ne Kov!d-19’la mücadele-
ler!nde destek olmaktadır. Bugüne kadar 50’n!n üzer!nde Türk 
f!rması 30’u a%kın dost ülken!n salgınla mücadeles!ne çe%!tl! %e-
k!llerde destek sa$lamı%tır. Salgın sürec!nde uluslararası dayanı%-
maya katkılarıyla Türk!ye, b!r kez daha tüm dünyaya güven!l!r b!r 
ortak oldu$unu kanıtlamı%tır.
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Salgın Sürec!nde Gerçekle"t!r!len Destek Çalı"maları 

Kov!d-19 salgınının ba%ladı$ı 2020 yılından bugüne küresel ölçek-
tek! çalı%malarına devam eden T"KA; Balkanlardan Orta Asya’ya, 
Lat!n Amer!ka’dan Afr!ka’ya farklı co$rafyalarda 70’ten fazla ül-
kede 200’e yakın proje ve faal!yet gerçekle%t!rm!%t!r. Bu kapsam-
da 2020 yılının !lk yarısında tedar!kte ya%anan sorunları a%mak 
adına yer!nde maske, s!perl!k ve dezenfektan üret!mler! destek-
lenm!%t!r. Bunu !zleyen dönemde !nsan kayna$ındak! açı$ı kapat-
mak adına çevr!m !ç! e$!t!mlerle seyahat kısıtlamalarından etk!-
lenmeden kapas!te !n%ası hedeflenm!%t!r. Ek!pman kapas!tes!n!n 
artırılması yönündek! faal!yetler kapsamında vant!latör, def!bra-
tör, termal kamera ambulans g!b! tıbb! araç ve ek!pmanlar tem!n 
ed!lerek !% b!rl!$! taleb!nde bulunan ülkelere ula%tırılmı%, ver!len 
3D modelleme e$!t!mler! ve 3D yazıcı h!beler! !le s!perl!k üret!m-
ler! desteklenm!%t!r. Ayrıca gıda ve h!jyen malzemes! da$ıtımları 
da kısıtlamalardan ve !%s!zl!kten etk!lenen k!%!lere ula%tırılmaya 
devam etmekted!r. T"KA tarafından Kov!d-19 kapsamında gerçek-
le%t!r!len faal!yetlerden 2.200.000 k!%! do$rudan faydalanmı%tır.

T"KA tarafından daha önce !n%ası tamamlanan F!l!st!n Dostluk 
Hastanes!, Romanya Mec!d!ye Hastanes! Pol!kl!n!kler!, Somal! 
Recep Tayy!p Erdo$an E$!t!m ve Ara%tırma Hastanes!, Nyala Su-
dan-Türk!ye E$!t!m ve Ara%tırma Hastanes! g!b! sa$lık kurumları 
salgın dönem!nde bulundukları ülkeler!n salgınla mücadeles!nde 
öneml! b!rer merkez hal!ne gelm!%lerd!r. 
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Yurtdı%ı Türkler ve Akraba Topluluklar Ba%kanlı$ı (YTB), Ko-
v!d-19 salgınına kar%ı farkındalık kampanyaları ve salgın neden!y-
le !ht!yaç sah!pler!ne yönel!k yardım faal!yetler!, tem!n!nde zorluk 
çek!len maske, sıvı geç!rmez tulum, koruyucu yüz s!per!, dezen-
fektan vb. sa$lık ve h!jyen ürünler!n!n kâr amacı güdülmeks!z!n 
üret!m! ve üret!lmes!ne !l!%k!n gönüllü faal!yetler, evde geç!r!len 
zamanı !y! %ek!lde de$erlend!reb!lmek amacıyla e$!t!c!, e$lend!r!c! 
ve moral ver!c! medya !çer!kler!n!n olu%turulması, !kamet! Türk!-
ye’de olup salgın neden!yle Türk!ye’ye dönemeyen ö$renc!, tur!st, 
tır %oförü vd. vatanda%lara yönel!k beslenme ve barınma deste$!, 
ülkedek! sa$lık çalı%anlarına yönel!k destekley!c! faal!yetler, ülke-
dek! genel moral! artırmaya yönel!k faal!yetler ve salgına kar%ı yü-
rütülecek kampanyalar !ç!n graf!k, tasarım, seslend!rme ve mon-
taj deste$! ve salgınla mücadeleye !l!%k!n yen! f!k!rler ve projeler 
gerçekle%t!r!lm!%t!r. 

YTB tarafından D!aspora Kov!d-19 "% B!rl!$! ve Destek Programı 
adı altında b!r mal! destek programı gel!%t!r!lm!% ve yurt dı%ındak! 
Türk STK’larına duyurulmu%tur.

Program kapsamında 14 ülkede (Almanya, ABD, Fransa, "ng!ltere, 
Avusturya, Hollanda, Belç!ka, "talya, "sv!çre, Dan!marka, Avust-
ralya, F!nland!ya, KKTC, "sveç) 74 proje gerçekle%t!r!lm!%, 200 b!n-
den fazla k!%!ye ula%ılmı%tır. 
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Bu süreçte, 10.823 k!%!ye gıda/h!jyen kol!s!, 109.350 k!%!ye mas-
ke, 21.300 k!%!ye önlük ve eld!ven ve 9.107 k!%!ye hed!ye paket! 
tem!n ed!lm!%, 32.150 k!%!ye de !ftar yeme$! ver!lm!%t!r. 

Ayrıca, pandem!den ötürü ülkeler!ne dönemeyen, karant!na altın-
da bulunan, Türk!ye’de kend! !mkânlarıyla e$!t!m alan uluslarara-
sı ö$renc!ler!n bu zor dönemde nakdî, gıda ve tem!zl!k malzemes! 
yardımları !le desteklenmes! amacıyla hayata geç!r!len ‘’Kov!d-19 
!le Mücadele Kapsamında Uluslararası Ö$renc!lerle Dayanı%ma 
Projes!’’ çerçeves!nde 70 farklı ülkeden Türk!ye’ye yüksekö$re-
n!m görmeye gelen ve 59 farklı !lde okuyan !ht!yaç sah!b! 1.200’ün 
üzer!nde uluslararası ö$renc!ye yardım yapılmı%tır.

Almanya/02.06.2020
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Uluslararası %" B!rl!#! Çalı"maları

Türk!ye tüm !nsanlı$ı etk!leyen küresel b!r sınama olan salgı-
nın ba%ından bu yana uluslararası !% b!rl!$! ve dayanı%manın 
önem!n! vurgulamı%, gayret ve g!r!%!mler!n! bu alana yo$unla%-
tırmı%tır. Çok taraflı forumlarda ve !k!l! düzeyde Cumhurba%-
kanımız Sayın Recep Tayy!p Erdo$an d!$er ülkeler!n devlet 
ve hükûmet ba%kanlarının görü%ler!ne ba%vurdu$u b!r l!der 
olmu%tur. Sayın Cumhurba%kanımız, salgınla mücadelede çok 
taraflı ve !k!l! !% b!rl!$! ve !st!%are ba$lamında l!derler düzey!n-
de temas ve görü%melere büyük önem verm!%t!r.

Türk!ye, Kov!d-19’la mücadele amacıyla olu%turulan ve ba%la-
tılan !% b!rl!$! g!r!%!mler!ne öncülük etm!%, tam destek verm!%, 
akt!f katkıda bulunmu%tur. Bu çerçevede BM’de, G20’de, Türk 
Konsey!’nde, MIKTA’da, "slam "%b!rl!$! Te%k!latı’nda ve b!rçok 
uluslararası platformda yapılan çalı%malara katkı yapılmı% ve 
salgınla mücadelede çok taraflılı$ın önem! öne çıkarılmı%tır.

Türk!ye, B!rle%m!% M!lletler Genel Kurulu’nda “Kov!d-19 !le 
mücadelede tıbb! malzeme, a%ı ve ek!pmana küresel ula%ımın 
tem!n! !ç!n uluslararası !% b!rl!$!” konulu karar tasarısının e% 
sunucusu olmu%tur.
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26 Mart 2020 tar!h!nde Kov!d-19 konulu ola$anüstü G20 L!-
derler Z!rves! v!deokonferans yoluyla gerçekle%t!r!lm!%t!r. G20 
l!derler!, sa$lık, ekonom!, uluslararası t!caret ve !%b!rl!$! konu-
larına odaklanarak, v!rüsün küresel sosyal ve ekonom!k etk!-
ler!yle mücadele ed!leb!lmes! amacıyla G20 l!derl!$!nde atıla-
b!lecek adımları ele almı%; IMF, Dünya Bankası ve çok taraflı 
kalkınma bankalarıyla !%b!rl!$! hal!nde alınab!lecek mal! ön-
lemlere ve BM, OECD, ILO, DSÖ g!b! uluslararası örgütlerle e%-
güdüm yapılarak atılab!lecek adımlara odaklanan b!r b!ld!r!y! 
kabul etm!%lerd!r. Sayın Cumhurba%kanımız ba%ta olmak üzere 
bazı G20 l!derler! çatı%malar sebeb!yle özell!kle zorda bulunan 
ülkelerdek! duruma ve elver!%s!z ko%ullardak! mültec!ler!n ve 
zorla yerler!nden ed!lm!% k!%!ler!n kar%ı kar%ıya bulundukları 
r!sklere d!kkat çekm!%, serbest t!caret!n önündek! engeller!n 
kaldırılması ve DTÖ kurallarıyla uyumlu b!r %ek!lde uluslarara-
sı t!caret!n !%lemes!n!n sa$lanması ça$rısında bulunmu%lardır.

10 N!san 2020 tar!h!nde Sayın Cumhurba%kanımızın da katı-
lımlarıyla v!deokonferans yöntem!yle düzenlenen Türk Konse-
y! Ola$anüstü L!derler Z!rves!’nde Kov!d-19 !le ortak mücadele 
ba$lamında ortak eylem planı olu%turulması ele alınmı%, zarur! 
maddeler!n, gıda ve !lacın Türk Konsey! üye ülkeler!n!n sınır-
larından zamanlıca geçeb!lmes! !ç!n mevcut engeller!n kaldı-
rılması, mezkur ülkeler!n sınırlarından engels!z geçeb!lecek 
malların l!stes!n!n derlenmes!, sınırlarda yük ta%ımacılı$ına 
!l!%k!n b!lg!n!n hızlıca üyeler arasında payla%ımını sa$layacak 
mekan!zma olu%turulması, enfekte k!%!ler hakkında b!lg! pay-
la%ılab!lecek onl!ne b!r platform kurulması hususlarında görü% 
alı%ver!%!nde bulunulmu%tur.

"slam "%b!rl!$! Te%k!latı "cra Kom!tes! ülkem!z!n g!r!%!m!yle 
salgını ele almak üzere Dı%!%ler! Bakanları düzey!nde 22 N!san 
2020 tar!h!nde v!deokonferans yöntem!yle toplanmı%tır. Ülke-
m!z!n öner!s!yle N!ha! B!ld!rgede, salgının büyüklü$ü ve c!d-
d!yet!n!n hükümetler arası düzeyde sık, s!stemat!k ve düzenl! 
temas ve danı%maları gerekl! kılması suret!yle Da!m! Tems!l-
c!ler Kom!tes!’n!n hükümetler arası düzeyde koord!nasyon ve 
danı%ma amacıyla düzenl! toplanması kararına yer ver!lm!%t!r.
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4.2. Tahl!yeler

Yurt Dı"ındak! Türk Vatanda"larının Türk!ye’ye Tahl!yes!

Cumhurba%kanımız Sayın Recep Tayy!p Erdo$an’ın tal!mat-
larıyla, Kov!d-19 salgını süres!nce yurt dı%ında mahsur kalan 
Türk vatanda%larının ülkem!ze get!r!lmes! !ç!n Cumhur!yet ta-
r!h!n!n en büyük tahl!ye operasyonu gerçekle%t!r!lm!%t!r. Dün-
ya çapında, karma%ık ve aylara yayılan b!r tahl!ye operasyonu 
Dı%!%ler! Bakanlı$ı, Ula%tırma ve Altyapı, "ç!%ler!, Gençl!k ve 
Spor ve Sa$lık Bakanlıkları !le Kred! Yurtlar Kurumu, AFAD, 
Kızılay ve THY’n!n !% b!rl!$!nde ba%arıyla gerçekle%t!r!lm!%t!r.

Kr!z!n ba%ından bu yana 142 ülkeden Türk vatanda%ları yurda 
get!r!lm!%t!r. Bu, Cumhur!yet tar!h!n!n en gen!% çaplı tahl!ye 
operasyonu olarak kayıtlara geçm!%t!r. Tahl!ye yapılan ülkeler 
arasında çok uzak kıtalarda ula%ılması zor bölgelerde küçük 
adalar da bulunmaktadır. Pek çok ülken!n !ç!nde %eh!rler arası 
seyahat yasaklarının da oldu$u b!r dönemde gerçekle%t!r!len 
tahl!ye operasyonun karma%ıklı$ı daha !y! anla%ılab!lmekted!r. 
4 kıtada, Brez!lya’dan Mor!tanya’ya, Kanada’dan Bal!’ye uzanan 
b!r co$rafyada Türk vatanda%ları yurtlarına kavu%turulmu%tur.
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Umre Yolcularının Tahl!yes! ve Sa#lık Kontrolü 

9 Mart 2020 tar!h!nde Umre !badet! !ç!n kutsal topraklara 
g!den 15.779 yolcuyu THY !% b!rl!$! !le sorunsuz b!r %ek!lde 
Türk!ye’ye get!rerek uçaktan !nmeden sa$lık tak!pler! ya-
pılmı%tır. Tüm uçaklara sa$lık ek!pler! yerle%t!rerek Tür-
k!ye’dek! haval!manlarına !nmeden %üphel! vakalar tesp!t 
ed!lerek !zole ed!lm!%t!r. Ayrıca havada sa$lık taraması-
nın yapılması, havaalanlarında kuyrukların olu%masını 
engelleyerek bula%ı da en aza !nd!rm!%t!r. 

22 #ubat tar!h!nde Türk!ye’n!n hudut kapılarında (kara, 
hava, den!zyolu) ba%latılan sa$lık taramalarında toplam 
19.216.934 k!%!ye tarama yapılmı%tır.
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ÜLKEM%ZE DÖNEN VATANDA$LAR (Son güncelleme: 26 $ubat 2021)

SAYI ÜLKE ADI TAR!H UÇAK GEM! KARAYOLU YOLCU

1 ABD 29 Mart 2020 1 411

23 Nisan 2020 1 282

24 Nisan 2020 1 353

24 Nisan 2020 1 354

6 Mayıs 2020 1

15 Mayıs 2020 1 354

16 Mayıs 2020 1 297

17 Mayıs 2020 1 294

17 Mayıs 2020 1 303

4 Haziran 2020 1 295

11 Haziran 2020 1 348

18 Haziran 2020 1 353

25 Haziran 2020 1 199 3844

2 Afganistan 31 Mart 2020 1 22

3 Nisan 2020 1 9

16 Nisan 2020 1 2

22 Nisan 2020 1 29

28 Nisan 2020 1 19

7 Mayıs 2020 1 12

13 Mayıs 2020 1 15

21 Mayıs 2020 1 7

22 Mayıs 2020 1 21

2 Haziran 2020 1 4

4 Haziran 2020 1 6

10 Haziran 2020 1 20

22 A$ustos 2020 1 92 258

3 Almanya 17 Mart 2020 14 1580

20 Nisan 2020 3 581

21 Nisan 2020 1 233

21 Nisan 2020 1 285

21 Nisan 2020 1 237

21 Nisan 2020 1 187

21 Nisan 2020 1 186

22 Nisan 2020 1 355
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SAYI ÜLKE ADI TAR!H UÇAK GEM! KARAYOLU YOLCU

22 Nisan 2020 1 180

22 Nisan 2020 1 330

22 Nisan 2020 1 182

22 Nisan 2020 1 356

23 Nisan 2020 1 196

23 Nisan 2020 1 165

4 Mayıs 2020 1 3

9 Mayıs 2020 1 107

10 Mayıs 2020 1 5

16 Mayıs 2020 1 157

26 Mayıs 2020 1 206

23 Ocak 2021 1 1 5532

4 Angola 25 Haziran 2020 1 22 22

5 Arjantin 19-24 Mart 2020 4 57

6 Mayıs 2020 27 84

6 Arnavutluk 21 Nisan 2020 26

29 Nisan 2020 1 7

11 Haziran 2020 1 30 63

7 Avustralya 7 Mayıs 2020 1 120 120

8 Avusturya 17 Mart 2020 1 112

23 Nisan 2020 1 314 426

9 Azerbaycan 14-17 Mart 2020 6 732

24 Mart-
2 Nisan 2020 3 77

2 Nisan 2020 1 150

15 Nisan 2020 1 17

22 Nisan 2020 1 181

23 Nisan 2020 1 182

24 Nisan 2020 1 298

24 Nisan 2020 1 160

30 Nisan 2020 1 7

21 Mayıs 2020 1 19

23 Mayıs 2020 1 4

6 Haziran 2020 1 10

8 Haziran 2020 1 1

9 Haziran 2020 1 5

12 Haziran 2020 2 317
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SAYI ÜLKE ADI TAR!H UÇAK GEM! KARAYOLU YOLCU

13 Haziran 2020 2 275

17 Haziran 2020 1 3

18 Haziran 2020 1 151

23 Haziran 2020 1 13

25 Haziran 2020 1 165

26 Haziran 2020 1 170

30 Haziran 2020 1 10

2 Temmuz 2020 1 33

8 Temmuz 2020 2 6

11 Temmuz 2020 1 1

25 Temmuz 2020 1 1

27 A$ustos 2020 1 12

7 Eylül 2020 5 10

11 Eylül 2020 4 12

14 Eylül 2020 4 4

19 Eylül 2020 2 4

21 Eylül 2020 4 5

25 Eylül 2020 4 5

29 Eylül 2020 3 5

5 Ekim 2020 2 3

9 Ekim 2020 3 9

16 Kasım 2020 1 1

24 Kasım 2020 1 2

30 Ocak 2021 1 2

30 Ocak 2021 1 1 3063

10 BAE 10 Nisan 2020 1 6

15 Nisan 2020 1 2

22 Nisan 2020 1 348

23 Nisan 2020 1 347

8 Mayıs 2020 1 196

24 Mayıs 2020 1 194

30 Mayıs 2020 1 9

19 Haziran 2020 1 348

22 Haziran 2020 1 349

30 Temmuz 2020 1 279

1 A$ustos 2020 1 292
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SAYI ÜLKE ADI TAR!H UÇAK GEM! KARAYOLU YOLCU

12 A$ustos 2020 1 304

16 Eylül 2020 1 139

16 Ekim 2020 1 209

12 Kasım 2020 1 200 3222

11 Bahamalar 13 Mayıs 2020 7 7

12 Bahreyn 22 Nisan 2020 1 62

20 Mayıs 2020 1 102

23 Temmuz 2020 1 123 287

13 Banglade" 21 Nisan 2020 1 152

24 Mayıs 2020 1 3 155

14 Barbados 4 Haziran 2020 1 72 72

15 Belarus 30-31 Mart 2020 2 50

1-6 Nisan 2020 5 128

7 Nisan 2020 1 70

20 Mayısıs 2020 1 63

23 Ekim 2020 1 1 312

16 Belçika 17 Mart 2020 1 122

21 Nisan 2020 1 328

14 A$ustos 2020 1 1 451

17 Bolivya 6 Mayısıs 2020 1

28 A$ustos 2020 1 2

28 A$ustos 2020 1 1 4

18 Bosna 
Hersek 18 Nisan 2020 1 8

28 Nisan 2020 1 58

4 Haziran 2020 19

21 Haziran 2020 1 20

14 Ekim 2020 1 1

8 Kasım 2020 1 1

28 Kasım 2020 1 3

25 Ocak 2021 1 1 111

19 Brezilya 1 3

1 33

1 1 37

20 Bulgaristan 108

1 Mayıs 2020 1 4 112

21 Burkina Faso 3 Mayıs 2020 44 44
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SAYI ÜLKE ADI TAR!H UÇAK GEM! KARAYOLU YOLCU

22 Cezayir 20 Mart 2020 1 194

3 Nisan 2020 2 537

4 Nisan 2020 3 1096

22 Nisan 2020 1 281

22 Nisan 2020 1 344

23 Nisan 2020 1 144

24 Nisan 2020 1 118

10 Mayıs 2020 1 101

21-22 Temmuz 
2020 3 961 3776

23 Cibuti 25 Nisan 2020 1 103

22 Haziran 2020 1 24 127

24 Çad 26 Mayıs 2020 1 11 11

25 Çek 
Cumhuriyeti 30 Mart 2020 1 8

21 Nisan 2020 1 106 114

26 Çin Halk 
Cumhuriyeti 1 #ubat 2020 1 27

1 2

16 Mayıs 2020 1 2

22 Mayıs 2020 1 1

13 Haziran 2020 1 1

24 Haziran 2020 1 55 88

27 Danimarka 17 Mart 2020 1 17

24 Nisan 2020 1 114 131

28 Dominik 
Cumhuriyeti 14-23 Mart 2020 4 8

13 Mayıs 2020 1 123 131

29 Ekvator 17 Mayıs 2020 2

20 Mayıs 2020 1 2

1 2 6

30 Ekvator 
Ginesi 9 #ubat 2021 1 2 2

31 Endonezya 18 Haziran 2020 1 128 128

32 Eritre 10 Temmuz 2020 1 1 3

33 Ermenistan 28 Nisan 2020 1 4

11 Haziran 2020 1 7

16 Temmuz 2020 1 4 15
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SAYI ÜLKE ADI TAR!H UÇAK GEM! KARAYOLU YOLCU

34 Estonya 20 Mayıs 2020 2

26 Mayıs 2020 2 4

35 Etiyopya 28 Mart 2020 1 125

28 Mart 2020 1 91

30 Mart 2020 1 205

26 Nisan 2020 1 237

26 Mayıs 2020 1 659

36 Fas 17 Mart 2020 1 224

24 Nisan 2020 1 277

26 Haziran 2020 1 177 678

37 Fildi"i Sahili 10 Mayıs 2020 1 89 89

38 Filipinler 25

21 Mayıs 2020 13

3 Haziran 2020 1 1

12 Haziran 2020 1 73

10 Temmuz 2020 1 2 114

39 Finlandiya 23 Nisan 2020 10 10

40 Fransa 17 Mart 2020 5 520

24 Mart 2020 1 134

3 Nisan 2020 1 144

23 Nisan 2020 1 179

23 Nisan 2020 1 320

23 Nisan 2020 1 163

23 Nisan 2020 1 288

23 Nisan 2020 1 181

30 Nisan 2020 1 3

1 Mayıs 2020 1 2

12 Haziran 2020 1 281

30 Temmuz 2020 1 1

14 Ekim 2020 1 1

26 Ekim 2020 1 1

23 Ocak 2021 2 2 2220

41 Gambiya 25 Nisan 2020 3 3

42 Gana 25 Nisan 2020 1 43

15 Temmuz 2020 1 100

4 A$ustos 2020 1 37 180
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SAYI ÜLKE ADI TAR!H UÇAK GEM! KARAYOLU YOLCU

43 Gine 31 Mart 2020 1 78

3 Mayıs 2020 1 77 155

44 Guatemala 27-28 Haziran 
2020 2 3

22 Temmuz 2020 1 1 4

45 Güney Afrika 
Cumhuriyeti 1 6

22 Mayıs 2020 1 63

22 Haziran 2020 1 18 87

46 Güney Kore 7 Mayıs 2020 1

21 Mayıs 2020 1 21

19 Haziran 2020 1 45 67

47 Gürcistan 13

28 Nisan 2020 2 33

30 Nisan 2020 1 4

8 Temmuz 2020 1 1

12 Temmuz 2020 1 1

13 Temmuz 2020 1 1

13 Temmuz 2020 1 1

15 Temmuz 2020 1 1

16 Temmuz 2020 1 2

16 Temmuz 2020 1 1

17 Temmuz 2020 1 1

23 Temmuz 2020 1 1

27 Temmuz 2020 1 1

30 Temmuz 2020 1 2

5 A$ustos 2020 1 2

8 A$ustos 2020 1 2

14 A$ustos 2020 1 1

15 A$ustos 2020 1 1

22 A$ustos 2020 1 1

23 A$ustos 2020 1 1

24 A$ustos 2020 1 1

24 A$ustos 2020 1 1

25 A$ustos 2020 1 1

27 A$ustos 2020 1 2

29 A$ustos 2020 1 1
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SAYI ÜLKE ADI TAR!H UÇAK GEM! KARAYOLU YOLCU

30 A$ustos 2020 1 5

31 A$ustos 2020 1 1

1 Eylül 2020 1 1

29 Eylül 2020 1 1

1 Eylül 2020 1 1

2 Eylül 2020 1 1

9 Eylül 2020 1 1

10 Eylül 2020 1 2

12 Eylül 2020 4 4

30 Eylül 2020 2 2

7 Ekim 2020 1 1

16 Ekim 2020 1 1

19 Ekim 2020 1 1

21 Ekim 2020 1 1

22 Ekim 2020 1 1

29 Ekim 2020 1 1

1 Kasım 2020 1 1

3 Kasım 2020 1 1

4 Kasım 2020 1 1

6 Kasım 2020 1 2

11 Kasım 2020 1 4

14 Kasım 2020 1 4

16 Kasım 2020 1 1

16 Kasım 2020 1 2

17 Kasım 2020 1 1

20 Kasım 2020 1 1

23 Kasım 2020 1 1

24 Kasım 2020 1 3

28 Kasım 2020 1 2

1 Aralık 2020 1 1

6 Aralık 2020 1 1

9 Aralık 2020 1 1

18 Aralık 2020 1 1

12 Ocak 2021 1 1 131

48 Hırvatistan 28 Nisan 2020 48

28 Mayıs 2020 1 40 88
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SAYI ÜLKE ADI TAR!H UÇAK GEM! KARAYOLU YOLCU

49 Hindistan 12

5 Nisan 2020 1 2

28 Nisan 2020 2 157

8 Haziran 2020 1 22

14 Haziran 2020 1 59

30 Haziran 2020 1 3 255

50 Hollanda 17 Mart 2020 2 354

17 Nisan 2020 1 349

22 Nisan 2020 1 347

24 Nisan 2020 1 312

8 Mayıs 2020 1 302

2 Haziran 2020 1 237

10 Haziran 2020 1 2

14 Ekim 2020 1 1

22 Ocak 2021 1 1

10 #ubat 2021 1 1 1906

51 Honduras 1 1 1

52 Irak 30 Mart 2020 1 49

3 Nisan 2020 2 334

7 Nisan 2020 1 233

7 Nisan 2020 1 278

8 Nisan 2020 1 267

8 Nisan 2020 1 13

9 Nisan 2020 2 265

16 Nisan 2020 1 267

20 Nisan 2020 1 366

23 Nisan 2020 1 135

29 Nisan 2020 1 285

30 Nisan 2020 1 324

12 Mayıs 2020 1 90

14 Mayıs 2020 1 171

21 Mayıs 2020 1 135

23 Mayıs 2020 1 163

11 Haziran 2020 1 14

13 Haziran 2020 1 28

18 Haziran 2020 1 205
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SAYI ÜLKE ADI TAR!H UÇAK GEM! KARAYOLU YOLCU

6 Temmuz 2020 1 38

22 Temmuz 2020 1 24

24 Temmuz 2020 1 33

16 A$ustos 2020 1 90

16 A$ustos 2020 1 1

22 A$ustos 2020 1 30

14 Eylül 2020 1 1

16 Eylül 2020 1 1

24 Eylül 2020 1 95

24 Eylül 2020 1 2

27 Eylül 2020 1 1

1 Ekim 2020 1 122

1 Ekim 2020 1 1

29 Ekim 2020 1 1 4062

53 %ngiltere 23-24 Mart 2020 4 979

16 Nisan 2020 1 261

17 Nisan 2020 1 349

17 Nisan 2020 1 160

20 Nisan 2020 1 337

21 Nisan 2020 1 335

15 Mayıs 2020 1 2

1 Haziran 2020 1 1 2424

54 %ran 564

27 Nisan 2020 1 32

9 Kasım 2020 1 1 597

55 %rlanda 23 Mart 2020 2 394

20 Nisan 2020 1 115

26 Mayıs 2020 1 510

56 %spanya 17 Mart 2020 2 70

20 Nisan 2020 1 91

22 Nisan 2020 1 107

10 Mayıs 2020 1 4

10 Haziran 2020 1 1

13 Haziran 2020 1 3

23 Haziran 2020 1 85

24 Haziran 2020 1 93
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SAYI ÜLKE ADI TAR!H UÇAK GEM! KARAYOLU YOLCU

22 Aralık 2020 1 1 455

57 %srail 4

14 Nisan 2020 1 16

21 Nisan 2020 1 38

9 Haziran 2020 1 118 176

58 %sveç 17 Mart 2020 1 72

23 Nisan 2020 1 241

26 Nisan 2020 1 4 317

59 %sviçre 23 Mart 2020 34

23 Nisan 2020 1 171

23 Nisan 2020 1 155 360

60 %talya 24 Mart 2020 2 401

24 Nisan 2020 1 245

21 Haziran 2020 1 1 647

61 Jamaika 13 Mayıs 2020 3 3

62 Japonya 13 Nisan 2020 2

24 Nisan 2020 1

7 Mayıs 2020 5

18 Haziran 2020 1 90 98

63 Kamboçya 1 1

21 Mayıs 2020 3

12 Haziran 2020 1 5

64 Kamerun 1 Nisan 2020 1 75

25 Haziran 2020 1 37 112

65 Kanada 125

9 Nisan 2020 1 214

22 Nisan 2020 1 270

4 Haziran 2020 1 364

9 Haziran 2020 1 309 1282

66 Karada# 20 Mart 2020 1 194

4 Nisan 2020 3 479

22 Nisan 2020 1 73

24 Nisan 2020 1 148

28 Mayıs 2020 2

11 Haziran 2020 82 978

67 Katar 645
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SAYI ÜLKE ADI TAR!H UÇAK GEM! KARAYOLU YOLCU

26 Nisan 2020 1 161

26 Nisan 2020 1 288 1094

68 Kazakistan 26-29 Mart 2020 4 465

17 Nisan 2020 1 73

24 Nisan 2020 1 164

12 Mayıs 2020 2 292

4 Haziran 2020 1 95

5 Haziran 2020 1 65

10 Temmuz 2020 1 2

10 Temmuz 2020 1 2

23 Temmuz 2020 1 2

5 A$ustos 2020 1 1

16 Aralık 2020 1 1

24 Aralık 2020 1 1

5 Ocak 2021 1 1 1164

69 Kenya 17-21 Mart 2020 3 56

28 Nisan 2020 113

19 Haziran 2020 1 14

24 Haziran 2020 1 32 215

70 Kırgızistan 21 Nisan 2020 1 305

16 Mayıs 2020 1 149

2 Temmuz 2020 1 204

4 Temmuz 2020 1 135

5 Temmuz 2020 1 1

9 Temmuz 2020 1 147

15 Temmuz 2020 1 4

16 Temmuz 2020 1 135

17 Temmuz 2020 1 4

23 Temmuz 2020 1 237

27 Temmuz 2020 1 41

30 Temmuz 2020 1 115 1477

71 KKTC 22 Mart 2020 1 393

27 Mart 2020 1 121

1 Nisan 2020 1 132

4 Nisan 2020 1 188

19 Nisan 2020 3 551
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SAYI ÜLKE ADI TAR!H UÇAK GEM! KARAYOLU YOLCU

29 Nisan 2020 1 3

9 Mayıs 2020 1 176

14 Mayıs 2020 2 461

21 Mayıs 2020 1 182

22 Mayıs 2020 2 646

28 Mayıs 2020 2 507

29 Mayıs 2020 1 202

30 Mayıs 2020 1 145

30 Mayıs 2020 1 384

1 Haziran 2020 1 380

3 Haziran 2020 1 384

6 Haziran 2020 2 594

11 Haziran 2020 1 442

11 Haziran 2020 1 126

12 Haziran 2020 1 154

13 Haziran 2020 1 357

15 Haziran 2020 1 185

18 Haziran 2020 1 28

9 Eylül 2020 1 4

2892 9637

72 Kolombiya 10

26 Mayıs 2020 39 49

73
Kongo 

Demokratik 
Cumhuriyeti 

26 Nisan 2020 2

1 Temmuz 2020 1 13 15

74 Kosova 21 Nisan 2020 1 77

4 Haziran 2020 1 41

22 Kasım 2020 1 4 122

75 Kosta Rika 14 Mayıs 2020 1 4

15 Mayıs 2020 1 2 6

76 Kuveyt 2 Nisan 2020 1 301

3 Nisan 2020 1 343

7 Nisan 2020 1 349

14 Nisan 2020 1 248

17 Nisan 2020 1 348

22 Nisan 2020 1 348
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SAYI ÜLKE ADI TAR!H UÇAK GEM! KARAYOLU YOLCU

24 Nisan 2020 1 309

30 Nisan 2020 1 349

6 Mayıs 2020 1 349

8 Mayıs 2020 1 291

10 Mayıs 2020 1 260

20 Mayıs 2020 1 258

13 Haziran 2020 1 155

14 Haziran 2020 1 7

15 Haziran 2020 2 463 4378

77 Kuzey 
Makedonya 1-3 Nisan 2020 2 82

8 Nisan 2020 2 88

20 Nisan 2020 1 259

22 Nisan 2020 1 259

4 Haziran 2020 31

17 Haziran 2020 1 43 762

78 Küba 13 May 2020 9 9

79 Letonya 26 Mayıs 2020 11 11

80 Liberya 10 Mayıs 2020 97

4 Temmuz 2020 1 76 173

81 Libya 31 Mart 2020 
7 Nisan 2020 2 8

16 Nisan 2020 2 186

27 Nisan 2020 1 1

7 Mayıs 2020 1 45

14 Mayıs 2020 1 7

14 Haziran 2020 1 30

22 Haziran 2020 1 3

1 Temmuz 2020 1 9

17 Temmuz 2020 1 8

18 Eylül 2020 1 3 300

82 Litvanya 20 Mayıs 2020 7

26 Mayıs 2020 27 34

83 Lübnan 46

17 Nisan 2020 1 4 50

84 Lüksemburg 60

26 Mayıs 2020 2 62



TÜRK!YE’N!N ULUSLARARASI YARDIMLARI VE TAHL!YE OPERASYONLARI   |  425  

SAYI ÜLKE ADI TAR!H UÇAK GEM! KARAYOLU YOLCU

85 Macaristan 26 Mart 2020 1 5

20 Nisan 2020 1 1

21 Nisan 2020 1 123

14 Mayıs 2020 1 36 165

86 Madagaskar 16 Mayıs 2020 1 31

27 Ekim 2020 1 6 37

87 Maldivler 5 Mayıs 2020 178 178

88 Malezya 24 Nisan 2020 62 62

89 Mali 27 Nisan 2020 1 44

24 Haziran 2020 30 74

90 Malta 19 Nisan 2020 1 104

7 Mayıs 2020 1 1

8 Mayıs 2020 1 24 129

91 Mauritius 28 Haziran 2020 1 7 7

92 Meksika 17 Mayıs 2020 1

2 Haziran 2020 38

2 Temmuz 2020 1 23 62

93 Mısır 24 Mart 2020 1 87

14 Nisan 2020 1 76

20 Nisan 2020 1 164

3 Haziran 2020 1 5

18 Haziran 2020 1 64

19 Haziran 2020 1 81

9 Temmuz 2020 1 50

13 Temmuz 2020 1 50

23 Eylül 2020 1 1 578

94 Mo#olistan 18 Mart 2020 1 6

13 Mayıs 2020 1 3

9 Temmuz 2020 1 7

18 Eylül 2020 1 3

17 Aralık 2020 1 3 22

95 Moldova 26 Mart 2020 1 40

23 Nisan 2020 1 99 139

96 Moritanya 25 Nisan 2020 1 92

21 Haziran 2020 1 141

22 Haziran 2020 1 38 271
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SAYI ÜLKE ADI TAR!H UÇAK GEM! KARAYOLU YOLCU

97 Mozambik 22 Mayıs 2020 21

28 Temmuz 2020 1 84 105

98 Myanmar 29 Haziran 2020 1 2 2

99 Namibya 18 A$ustos 2020 1 1

19 Kasım 2020 1 1 2

100 Nepal 1 Haziran 2020 1 8

24 Haziran 2020 1 4 12

101 Nijer 27 Nisan 2020 102

4 Haziran 2020 1 4

19 Haziran 2020 1 99

18 Temmuz 2020 1 104 309

102 Nijerya 25 Nisan 2020 1 80

25 Haziran 2020 44

5 Temmuz 2020 108 232

103 Nikaragua 11 Haziran 2020 1 1

104 Norveç 17 Mart 2020 1 10

23 Nisan 2020 19

1 Haziran 2020 1 1 30

105 Özbekistan 21 Mart 2020 1 164

26 Mart 2020 1 232

28 Mart 2020 1 87

23 Nisan 2020 1 291

13 Mayıs 2020 1 156

21 Mayıs 2020 1 71

1 Haziran 2020 1 55

25 Temmuz 2020 1 4

23 A$ustos 2020 1 1

27 A$ustos 2020 1 2 1063

106 Pakistan 20

22 Nisan 2020 1 133

11 Temmuz 2020 1 18 171

107 Papua Yeni 
Gine 23 Temmuz 2020 1 29 29

108 Paraguay 6 Mayıs 2020 1

5 Haziran 2020 1 2 3

109 Peru 26 Mayıs 2020 47 47

110 Polonya 23-24 Mart 2020 2 437
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SAYI ÜLKE ADI TAR!H UÇAK GEM! KARAYOLU YOLCU

1 Nisan 2020 1 53

17 Nisan 2020 1 250

26 Ekim 2020 1 1

28 Kasım 2020 1 1 742

111 Portekiz 18-20 Mart 2020 2 123

22 Nisan 2020 43 166

112 Romanya 30 Mart 2020 1 12

21 Nisan 2020 1 73

1 Haziran 2020 1 57 142

113 Ruanda 26 Mayıs 2020 2

22 Haziran 2020 1 37 39

114 Rusya 
Federasyonu

27 Mart-11 Nisan 
2020 2 23

30 Mart 2020 1 56

6-7 Nisan 2020 x 6

22 Nisan 2020 1 181

22 Nisan 2020 1 180

29 Nisan 2020 2 431

29 Mayıs 2020 1 82

10-11 Haziran 
2020 3 1062

19 Haziran 2020 1 2

23 Haziran 2020 1 1

4 A$ustos 2020 1 1

8 A$ustos 2020 1 2

14 A$ustos 2020 1 1

16 A$ustos 2020 1 1

2 Kasım 2020 1 1 2030

115 Senegal 25 Nisan 2020 60

20 Mayıs 2020 1 1 61

116 Sierra Leone 3 Mayıs 2020 2 2

117 Singapur 24 Nisan 2020 24

9 Haziran 2020 1 22 46

118 Slovakya 17 Mart 2020 12

23 Nisan 2020 23 35

119 Slovenya 28 Nisan 2020 12 12

120 Sırbistan 25-31 Mart 2020 2 256
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SAYI ÜLKE ADI TAR!H UÇAK GEM! KARAYOLU YOLCU

22 Nisan 2020 1 94

11 Haziran 2020 1 30

21 Haziran 2020 1 148

8 Temmuz 2020 1 2

28 Ekim 2020 1

17 Aralık 2020 1 1 532

121 Somali 25 Nisan 2020 99

26 Nisan 2020 1

15 Haziran 2020 1 62 162

122 Sri Lanka 1 1

5 Mayıs 2020 1 31 32

123 St. Vincent ve 
Grenadinler 13 Mayıs 2020 12 12

124 Sudan 21 Mart 2020 1 50

24 Mart 2020 53

22 Nisan 2020 1 180

22 Nisan 2020 1 179

6 Mayıs 2020 1 1

16 Haziran 2020 1 275

17 Haziran 2020 1 126 864

125 Suudi 
Arabistan 5 Nisan 2020 3 366

14 Nisan 2020 1 179

14 Nisan 2020 1 315

14 Nisan 2020 1 159

18 Nisan 2020 1 170

20 Nisan 2020 1 166

21 Nisan 2020 1 167

22 Nisan 2020 1 182

22 Nisan 2020 1 160

22 Nisan 2020 1 173

22 Nisan 2020 1 309

22 Nisan 2020 1 351

23 Nisan 2020 1 295

23 Nisan 2020 1 182

23 Nisan 2020 1 190

23 Nisan 2020 1 176
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SAYI ÜLKE ADI TAR!H UÇAK GEM! KARAYOLU YOLCU

24 Nisan 2020 1 292

24 Nisan 2020 1 348

26 Nisan 2020 1 169

27 Nisan 2020 1 250

28 Nisan 2020 1 170

30 Nisan 2020 2 338

2 Mayıs 2020 3 504

3 Mayıs 2020 1 168

4 Mayıs 2020 2 307

22 Mayıs 2020 2 674

22 Mayıs 2020 3 974

10 Haziran 2020 1 287

21 Haziran 2020 3 982

22 Haziran 2020 2 523

23 Haziran 2020 2 561

4 Temmuz 2020 1 156

6 Temmuz 2020 1 72

8 Temmuz 2020 1 147

9 Temmuz 2020 1 83

13 Temmuz 2020 1 93

16 Temmuz 2020 1 123

18 Temmuz 2020 1 126

21 Temmuz 2020 1 120

26 Temmuz 2020 1 137

27 Temmuz 2020 2 334

29 Temmuz 2020 2 396

4 A$ustos 2020 1 87

9 A$ustos 2020 1 139

11 A$ustos 2020 1 146

19 A$ustos 2020 1 110

19 A$ustos 2020 1 4

3 Eylül 2020 1 218

4 Eylül 2020 1 194

3 Eylül 2020 1 48

4 Eylül 2020 1 106

4 Eylül 2020 1 61
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SAYI ÜLKE ADI TAR!H UÇAK GEM! KARAYOLU YOLCU

10 Eylül 2020 1 169

10 Eylül 2020 1 107

23 Eylül 2020 1 48

23 Eylül 2020 1 41

18 Eylül 2020 1 34

20 Eylül 2020 1 38

25 Eylül 2020 1 11

26 Eylül 2020 1 1

27 Eylül 2020 1 7

29 Eylül 2020 1 105

29 Eylül 2020 1 88

29 Eylül 2020 1 140

29 Eylül 2020 1 82

5- Ekim 2020 1 35

5 Ekim 2020 1 45

6 Ekim 2020 1 52

7 Ekim 2020 1 104

9 Ekim 2020 1 55

11 Ekim 2020 1 78

17 #ubat 2021 1 1 14228

126 $ili 17 Mayıs 2020 1

21 Mayıs 2020 1 4 5

127 Tacikistan 23 Mayıs 2020 1 98 98

128 Tanzanya 28 Nisan 2020 1 153

7 Mayıs 2020 1 2

16 Mayıs 2020 131

25 Ocak 2021 1 1

22 #ubat 2021 1 4 291

129 Tayland 2

23 Nisan 2020 1 82

29 Mayıs 2020 1 59 143

130 Tunus 19-22 Mart 2020 2 12

15 Nisan 2020 1 39

6 Mayıs 2020 1 21

8 Haziran 2020 1 15 87

131 Türkmenistan 26 Haziran 2020 1 133
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SAYI ÜLKE ADI TAR!H UÇAK GEM! KARAYOLU YOLCU

10 Temmuz 2020 1 30

7 A$ustos 2020 1 91

18 A$ustos 2020 1 14

27 A$ustos 2020 1 7

24 Eylül 2020 1 11

24 Eylül 2020 1 47

17 Ekim 2020 1 25

23 Ekim 2020 1 34

4 Aralık 2020 1 35

4 Aralık 2020 1 2

22 Aralık 2020 1 30

22 Aralık 2020 1 46

15 Ocak 2021 1 69

16 Ocak 2021 1 1

28 Ocak 2021 1 44

29 Ocak 2021 1 15

22 #ubat 2021 1 11

23 #ubat 2021 1 13

24 #ubat 2021 1 22 680

132 Uganda 22 Haziran 2020 45 45

133 Ukrayna 20 Mart-2 Nisan 
2020 6 1 701

 16 Nisan 2020 1 141

17 Nisan 2020 1 349

21 Nisan 2020 1 298

23 Nisan 2020 1 319

27 Nisan 2020 1 10

9 Haziran 2020 1 318 2136

134 Umman 23 Nisan 2020 1 250

17 Haziran 2020 1 278

29 Temmuz 2020 1 273 801

135 Uruguay 6 Mayıs 2020 6

5 Haziran 2020 1 4 10

136 Ürdün 23 Nisan 2020 1 166

7 Mayıs 2020 1 8 174

137 Venezuela 31 Mayıs 2020 1 2

5 Temmuz 2020 1 1
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SAYI ÜLKE ADI TAR!H UÇAK GEM! KARAYOLU YOLCU

17 Temmuz 2020 1 4 7

138 Yemen 29 Temmuz 2020 1 1

1 A$ustos 2020 1 1 2

139 Ye"il Burun 
(Cabo Verde) 8 Nisan 2020 1 3 3

140 Yunanistan 22-26 Mart 2020 2 66

22-26 Mart 2020 3 21

18 Nisan 2020 6 152

30 Nisan 2020 1 1

20 Mayıs 2020 1 5

11 Haziran 2020 1 1

28 Eylül 2020 1 1 247

141 Zambiya 26 Nisan 2020 1 1

142 Zimbabve 11 Haziran 2020 1 3 3

Toplam 644 23 152 88561
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Türk!ye’dek! Üçüncü Ülke Vatanda"larının Ülkeler!ne 
Tahl!yes!

Dı%!%ler! Bakanlı$ı, !lg!l! kurumlarla !% b!rl!$! hal!nde 17 Mart-11 
Haz!ran dönem!nde 91 ülken!n tahl!yeler!ne destek olmu%, bu 
çerçevede 37.682 yabancı Türk!ye’den tahl!ye ed!lm!%t!r. 17 Mart 
tar!h!nden pandem! ba$lantılı kısıtlamaların kalktı$ı 11 Haz!ran 
tar!h!ne kadar do$rudan veya dolaylı destekle 290.000 yabancı 
Türk!ye’den ayrılmı%tır. 368 hasta vatanda% ambulans uçakla Tür-
k!ye’ye get!r!lm!%t!r.
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Uluslararası Uçu"lara Yönel!k Çalı"malar 

11 Haz!ran 2020 tar!h!nde, Türk!ye sınırlarına Kov!d-19’la müca-
dele amacıyla get!r!len kısıtlamaların bazı !st!snalarla kaldırılma-
sı ba$lamında uluslararası uçu%ların ba%lamasını tem!nen !lg!l! 
kurumlarla da koord!nasyon hal!nde, Haz!ran ayı ba%ından !t!-
baren gerek Ankara’da Büyükelç!l!kler nezd!nde gerekse dı% tem-
s!lc!l!kler vasıtasıyla g!r!%!mlerde bulunulmu%tur. Bu g!r!%!mler!n 
sonucunda uluslararası uçu%lar a%amalı olarak ba%lamı%tır.

24 #ubat 2021 !t!barıyla Türk!ye, 97 ülkeyle kar%ılıklı uçu%lar 
ba%latmı% bulunmaktadır. Henüz ba%lamamı% olanlar !se tak!p 
ed!lmekted!r.

Koronav!rüsün mutasyonlu vers!yonlarının çe%!tl! ülkelerde 
tesp!t ed!lmes!n! müteak!ben, Cumhurba%kanımız Sayın Recep 
Tayy!p Erdo$an’ın tal!matları ve kurumların yakın !% b!rl!$! !le 
Türk!ye’de kapsamlı tedb!rler alınmaktadır. Bu ba$lamda, B!r-
le%!k Krallık, Dan!marka, Güney Afr!ka ve Brez!lya !le uçu%lar, 
!nsan! yardım ve kargo uçu%ları har!ç olmak üzere durdurul-
mu%tur. Bunun yanı sıra son 10 gün !çer!s!nde B!rle%!k Krallık 
ve Dan!marka’da bulunmu% olan k!%!ler!n Türk!ye’ye g!r!%ler!n! 
tak!ben beyan edecekler! !kamet adresler!nde ve son 10 gün !çe-
r!s!nde Güney Afr!ka Cumhur!yet! ve Brez!lya’da bulunmu% olan 
k!%!ler!n !se Türk!ye’ye g!r!%ler!n! tak!ben Val!l!klerce bel!rlene-
cek mekanlarda 14 gün karant!na altına alınmaları kararla%tırıl-
mı%tır. Karant!na süreler!n!n 10. gününde PCR testler! yapılarak 
test sonuçları negat!f çıkanların 10. günün sonunda karant!nala-
rını sona erd!rmeler! mümkün olmaktadır.

Öte yandan, yurt dı%ından herhang! b!r ülkeden Türk!ye’ye g!r!% 
yapacak 6 ya% üstü k!%!ler!n, Türk!ye’ye g!r!%ler!nden öncek! son 
yetm!% !k! (72) saat !çer!s!nde yapılmı% negat!f SARS-CoV-2 PCR 
test sonuçlarını !braz etmeler! zorunlu kılınmı%tır.

Ayrıca bazı ülkelere düzenl! uçu%ların henüz ba%lamadı$ı sırada 
havayollarına ver!len özel !z!nle uçu%lar düzenlenm!% ve düzen-
lenmeye devam etmekted!r. Söz konusu !z!n !ç!n talepler DKDM 
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tarafından de$erlend!r!lmekte ve S!v!l Havacılık Genel Müdür-
lü$üyle gerekl! e% güdüm yapılmaktadır. Bu ba$lamda, düzenl! 
uçu%ların ba%lamadı$ı ülkelerden Türk vatanda%larının yurda 
dönü%ler! öncel!kle olmak üzere !nsan! amaçlı uçu%lara !z!n ve-
r!lmekted!r.

Aynı %ek!lde do$rudan uçu%ların askıya alındı$ı ülkelerde bulu-
nup da, cenazeye katılma ve tedav! g!b! zarur! ve !nsan! amaçla 
Türk!ye’ye yönel!k mevcut b!r sefere (trans!t yolcu alımı amaçlı 
vb.) alınmak !steyen vatanda%ların durumu DKDM tarafından 
ayrı ayrı de$erlend!r!lmekte ve !lg!l! kurumlarla b!l!st!%are yar-
dımcı olunmaktadır.
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Ülkem!z yen! t!p koronav!rüsle 
mücadelede "e'af ve etk!n b!r 
!let!"!m stratej!s! yürüterek 
ulusal ve uluslararası 
kamuoyunu düzenl!, etk!n 
ve s!stemat!k b!r "ek!lde 
b!lg!lend!rm!" ve kamu 
d!plomas!s! araçlarını 
kullanarak sahadak! ba"arısını 
dünya gündem!ne ta"ımaya 
gayret etm!"t!r. 
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Ü lkem!z yen! t!p koronav!rüsle mücadelede %effaf ve 
etk!n b!r !let!%!m stratej!s! yürüterek ulusal ve ulus-
lararası kamuoyunu düzenl!, güçlü ve s!stemat!k b!r 
%ek!lde b!lg!lend!rm!% ve kamu d!plomas!s! araçları-

nı kullanarak sahadak! ba%arısını dünya gündem!ne ta%ımaya 
gayret etm!%t!r. Bu süreçte, Türk!ye’n!n tanıtımı yapmak ve !d-
d!alarını ve tezler!n! uluslararası kamuoyuna duyurmakla yü-
kümlü "let!%!m Ba%kanlı$ı k!l!t b!r rol oynamı%tır. Bu çerçevede 
"let!%!m Ba%kanlı$ınca hazırlanan b!lg!lend!r!c! web s!teler!, ya-
yınlar, kısa f!lm ve v!deolar !le ulusal ve uluslararası konferans 
ve organ!zasyonlar g!b! pek çok !let!%!m çalı%ması hayata geç!-
r!lm!%t!r. 

5.1. Uluslararası Kamuoyuna Yönel!k Stratej!k 
%let!"!m Enstrümanları 

Türk!ye’n!n Koronav!rüsle Etk!n Mücadeles! K!tabı 

“Türk!ye’n!n Koronav!rüsle Etk!n Mücadeles!” k!tabı tüm 
dünyayı etk!s! altına alan Kov!d-19 salgınına küresel b!r pers-
pekt!f sunmakta ve Türk!ye’n!n takd!r ed!len sa$lık altyapı ve 
yatırım çalı%malarına d!kkat çekmekted!r. Ülkem!z!n salgın 
kar%ısında aldı$ı etk!n önlemler ve uyguladı$ı kapsayıcı des-

B Ö L Ü M  5
T Ü R K ! Y E ’ N ! N  K O R O N AV ! R Ü S L E 

B A " A R I L I  M Ü C A D E L E S ! N ! N 
! L E T ! " ! M !
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tekler!n açıklandı$ı çalı%mada gerçekle%t!r!len uluslararası yar-
dımlara da vurgu yapılmaktadır. Ülkeler!n !lk vaka sonrası at-
tı$ı adımların kar%ıla%tırmalı olarak sunuldu$u eser, Türkçe, 
"ng!l!zce ve Arapça olarak üç d!lde basılmı% ve aynı zamanda 
d!j!tal olarak web ortamında er!%!me açılmı%tır. 

Ulusal Pandem! Eylem Planı 

“Ulusal Pandem! Eylem Planı” !le ülkem!zdek! tüm k!%!, kurum 
ve kurulu%ların pandem!k hastalıkları tanımalarına, roller!n! 
ve sorumluluklarını yer!ne get!rmek üzere en uygun %ek!lde ha-
zırlık yapmalarına ve salgın durumunda koord!nasyon !ç!nde 
hareket etmeler!ne yardımcı olacak b!lg! ve çerçevey! sa$lama-
sı hedeflenmekted!r. 

Türk!ye’de Koronav!rüs Bülten! 

"let!%!m Ba%kanlı$ı tarafından 2020 yılının Mart ayından !t!ba-
ren koronav!rüs !le mücadele kapsamında ülkem!zde ya%anan 
gel!%meler ve alınan önlemler “Türk!ye’de Koronav!rüs Bülte-
n!”nde derlenm!%t!r. Sayın Cumhurba%kanımızın Ulusa Sesle-
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n!% Konu%maları’nda öne çıkan hususlar, Sa$lık Bakanı Sayın 
Fahrett!n Koca’nın gerçekle%t!rd!$! basın açıklamalarının ana 
ba%lıkları, resm! kurum ve kurulu%larımızın açıklamaları, ko-
nuya !l!%k!n genelgeler de dah!l olmak üzere ülkem!zde ya%a-
nan tüm gel!%meler ve resm! açıklamalar b!r araya get!r!lm!%t!r. 
Bülten Türkçe ve "ng!l!zce olarak !k! d!lde yayınlanmaktadır.

Türk!ye’n!n Kov!d-19 Mücadeles!n!n Uluslararası Basın 
Yansımaları Bülten! 

"let!%!m Ba%kanlı$ı tarafından 2020 yılının Mayıs ayından !t!-
baren Türk!ye’n!n koronav!rüs !le mücadeles! hakkında ulus-
lararası basında yer alan haberler!n derlend!$!, haberlerde öne 
çıkan söylemler!n yer aldı$ı b!r bülten günlük olarak hazırlan-
maktadır. 

Kov!d-19 !le Mücadelede Türk!ye Model! - Söylem ve Projeler 
K!tapçı"ı

"let!%!m Ba%kanlı$ı tarafından hazırlanan Kov!d-19 !le Müca-
delede Türk!ye Model! – Söylem ve Projeler k!tapçı$ında, Ko-
v!d-19 salgınının küresel s!yasete, uluslararası s!steme ve güç 
dengeler!ne etk!ler!nden yola çıkılarak, Türk!ye’n!n salgın son-
rasında uluslararası kamuoyuna yönel!k kullanab!lece$! söy-
lem ve projelere da!r öner!lerde bulunulmaktadır. 

Kısa F!lm ve V!deolar 

Küresel salgın sürec!nde b!rl!k ve beraberl!$!m!z! güçlend!r-
mek, !nsanların yen! normale alı%masını sa$lamak, süreçte-
k! farklı aktörler!n fedakarlıklarını anlatmak, Türk!ye’n!n d!-
$er ülkelere göre daha !y! konumda oldu$unu ortaya koymak 
ve Kov!d-19’un tanı ve tedav!s! !ç!n yürütülen mücadeley! du-
yurmak amacıyla uzmanlar, sanatçılar, %efler ve gönüller g!b! 
pek çok kes!m!n katkılarıyla özel çek!mler yapılmı%, v!deolar 
ve kısa f!lmler hazırlanmı%tır. Bu kapsamda Vefa Destek f!lm!, 
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Mutfakta Hayat Var tanıtım f!lm!, Hayat Eve Sı$ar kamu spotu, 
Hep!m!z Bütünün B!r Parçasıyız çalı%ması g!b! pek çok !let!%!m 
projes!ne !mza atılmı%tır. 

Cov!d-19 Turkey Web S!tes! 

Proje !le Türk!ye’n!n almı% oldu$u Kov!d-19 tedb!rler!n!n ve 
mücadeles!n!n dünya kamuoyuna do$ru b!r %ek!lde aktarılma-
sı, güvenl! b!lg! akı%ının sa$lanması ve Türk!ye !le !lg!l! olumlu 
algının olu%turulması amaçlanmaktadır. 

Bu kapsamda www.cov!d19turkey.com web s!tes! hazırlanarak, 
Türkçe, Rusça ve "ng!l!zce d!ller!nde v!deo !çer!kler üret!lm!% 
ve sosyal mecralarda yayımlanması sa$lanmı%tır.
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Turk!ye Stops Cov!d Web S!tes! 

"let!%!m Ba%kanlı$ı, tüm dünyayı etk!s! altına alan koronav!rüs 
salgınının Türk!ye’de !lk görüldü$ü tar!h olan 11 Mart 2020’den 
bu yana Türk!ye’n!n salgınla b!r yıl boyunca yürüttü$ü etk!n 
mücadeley! anlatan turk!yestopscov!d.com !s!ml! !nternet s!te-
s!n! yayına açmı%tır. 

“"nsanlık "ç!n” sloganıyla Türkçe ve "ng!l!zce olarak hazırlanan 
“turk!yestopscov!d.com” !nternet s!tes!, Türk!ye’n!n bu süreç-
te hem kend! vatanda%ları hem de tüm dünya !ç!n yaptı$ı çalı%-
maları !çermekted!r. Kov!d-19 !le mücadelede Türk!ye model!n!n 
anlatıldı$ı s!tede, Türk!ye’n!n sa$lıktan e$!t!me, sosyal yardım-
lardan ekonom!k desteklere kadar gen!% b!r alanda uygulamaya 
aldı$ı faal!yetlere yer ver!lmekted!r. S!te, tüm dünyaya yardım 
el!n! uzatan Türk!ye’n!n küresel düzeyde salgının önlenmes! !ç!n 
yaptı$ı katkılara !l!%k!n b!lg!ler! de !çermekted!r. 
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5.2. Kov!d-19 !le Mücadelede Türk!ye Model!n!n 
Anlatımı 

Kov!d-19 Tecrübeler! ve Salgınına Kar$ı Mücadelede Ulusla-
rarası #$ B!rl!"! Konferansı 

"let!%!m Ba%kanlı$ı tarafından düzenlenen “Kov!d-19 Tecrübe-
ler! ve Salgına Kar%ı Mücadelede Uluslararası "% B!rl!$!” ba%lıklı 
konferans 8 N!san 2020 tar!h!nde sosyal medya mecraları ve 
ulusal kanallar tarafından canlı olarak yayınlanmı%tır. Ba%kan-
lı$ın Türkçe ve "ng!l!zce Youtube kanallarından canlı olarak 
yayınlanan v!deo-konferansın açılı% konu%masını "let!%!m Ba%-
kanı Prof. Dr. Fahrett!n Altun yapmı%; Türk!ye’n!n Pek!n Büyü-
kelç!s! Abdulkad!r Em!n Önen, Roma Büyükelç!s! Murat Sal!m 
Esenl! ve Seul Büyükelç!s! Durmu% Ers!n Erç!n’!n konu%macı 
olarak yer aldı$ı v!deo-konferansın moderatörlü$ünü !se SETA 
Güvenl!k Ara%tırmaları D!rektörü Murat Ye%!lta% gerçekle%t!r-
m!%t!r. Konferansta, Kov!d-19 salgınıyla mücadelede uluslara-
rası !% b!rl!$!n!n önem!n!n altı ç!z!lm!%t!r. 
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Kov!d-19 Sonrası Küresel Düzen V!deo Konferansı

"let!%!m Ba%kanlı$ı !le Brook!ngs Doha Enst!tüsü ortaklı$ında 
“Kov!d-19 Sonrası Küresel Düzen” !s!ml! v!deo konferans Youtu-
be üzer!nden 15 N!san 2020 tar!h!nde canlı olarak gerçekle%t!r!l-
m!%t!r. Konferansta, pandem! sonrası küresel düzende muhtemel 
de$!%!mler ele alınmı%; programda ASBÜ S!yasal B!lg!ler Fakültes! 
Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ak!f K!reçc!, Brook!ngs Doha D!rektörü 
Doç. Dr. Tar!k Yousef ve Brook!ngs Doha Ara%tırma D!rektörü Dr. 
Nader Kabban! de$erlend!rmelerde bulunmu%tur. 

Türk!ye’n!n Kov!d-19 !le Mücadeles!n!n Anlatımı 

Projeyle Türk!ye’n!n salgın sonrası döneme yönel!k kullanab!lece-
$! güçlü söylemler!n ve uygulayab!lece$! etk!n pol!t!kaların ortaya 
koyulması amaçlanmı%tır. Salgın sürec!nde Türk!ye’n!n gösterd!$! 
ba%arılı performans vurgulanarak her türlü stratej!k !let!%!m araç-
larıyla tüm mecralarda etk!n anlatımı yapılmı%tır. Bu kapsamda, 
“NATO ENGAGES” programı düzenlenm!%, ülkeler!n kar%ıla%tır-
malı olarak uygulama örnekler! ver!lm!%, Türk!ye’de yerle%!k ya-
bancı sporcuların gözünden Türk!ye’n!n Koronav!rüs Mücadele-
s!n! anlatan v!deo çek!m! yapılmı%, uluslararası fuarlar aracılı$ıyla 
m!ll! teknoloj! !le gel!%t!r!len sa$lık ürünler! tanıtılmı%, yabancı ka-
nallar vasıtasıyla ülkem!z!n sa$lık tur!zm! !mkânları anlatılmı%tır. 
Koronav!rüs belgesel! çek!lm!%, yabancı futbolcular üzer!nden 
Türk!ye’n!n Kov!d-19 !le mücadeles! ülkeler!n !ç kamuoyuna anla-
tılmı% ve yapılan yardımlar sosyal medya aracılı$ıyla aktarılmı%tır. 

Yen! Normal Düzen!n #let!$!m!

Uluslararası alandak! olumlu Türk!ye algısının olu%turulması ko-
nusunda daha proakt!f b!r duru% serg!lenmes!, salgın sürec!nde 
ve sonrasında web sem!nerler, v!deo konferanslar g!b! yen! d!j!tal 
!let!%!m mecralarının etk!n kullanımıyla Türk!ye’n!n dı% pol!t!ka 
tezler!n!n d!j!tal kamu d!plomas!s! ve tanıtım faal!yetler!yle ger-
çekle%t!r!lmes! amaçlanmı%tır. 
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“Pandem! Sonrası "let!%!m Yakla%ımları” ba%lı$ıyla; Türk!ye’n!n 
Kov!d-19 sürec! !le nasıl mücadele ett!$!n! ve hang! çalı%maları 
yaptı$ını vurgulamak amacıyla 7 ayrı sektörde 12 aylık dönemler 
hal!nde durum raporları, !nfograf!kler, v!deolar ve sokak röportaj-
ları yapılarak kamuoyu !le payla%ılmı%tır.

Koronav!rüs Salgını Sürec!nde Türk!ye’n!n Yurtdı$ındak! 
Tahl!ye Organ!zasyonlarının #let!$!m!

Türk!ye’n!n Kov!d-19 salgını ba$lamında yurt dı%ından gerçekle%-
t!rd!$! tahl!ye organ!zasyonları gözler önüne ser!lm!%; "ng!l!zce ve 
Türkçe d!ller!nde hazırlanan 5 adet tahl!ye organ!zasyonu v!deo-
su sosyal medya üzer!nden payla%ılmı%tır.
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5.3. Sa#lık Altyapısı ve Uygulamalarının 
Tanıtımı

Türk!ye’n!n Pandem! H!kayes! 

Proje !le sa$lık çalı%anlarının ola$anüstü özver!ler!yle taçlanan 
Kov!d-19 sürec!nde hem halkımızın dezenformasyondan uzak 
tutulması hem de Türk!ye’n!n bu mücadeledek! ba%arısının 
uluslararası kamuoyuna sunulması amaçlanmı%tır. 

Bel!rlenen 2 adet pandem! hastanes! !le !lg!l! ara%tırma yapılmı%, 
hastaneler!n ba%hek!mler! !le !lg!l! hastaneler!n rut!n hasta ba-
kım süreçler! tak!p ed!lm!% ve çek!mler gerçekle%t!r!lm!%t!r. 

Bu kapsamda, Okmeydanı ve Hasek! E$!t!m Ara%tırma Hasta-
neler!nde hem%!re ve doktorlar ba%ta olmak üzere sa$lık perso-
neller! !le 44 adet röportaj yapılmı%tır. Bu röportajlardan !ç ve 
dı% kamuoyuna h!tap edecek %ek!lde !k! d!lde v!deolar olu%tu-
rulup sosyal medya üzer!nden yayımlanmı%tır. 
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D!j!tal Pandem! Tak!p S!stem!n!n Tanıtımı

Projede Sa$lık Bakanlı$ı tarafından uygulamaya geç!r!len !zo-
lasyon tak!p s!stem!n!n !zolasyon altında olan k!%!ler!n ve v!-
rüs r!sk! ta%ıyanların GSM hatları aracılı$ı !le tak!p ed!lmes!n! 
sa$layan pandem! tak!p s!stem!n!n tanıtımı amaçlanmı%tır. "n-
g!l!zce ve Türkçe d!ller!nde b!r v!deo f!lm hazırlanmı% ve kamu 
spotu olarak ulusal kanallar ve d!j!tal medyada yayımlanmı%tır.

Ayrıca toplumsal b!l!nç olu%turmak amacıyla “#tak!ptekaltür-
k!yem” adında b!r sosyal medya hashtag (#) çalı%ması gerçek-
le%t!r!lm!%t!r. 

45 Günde Tamamlanan 3 Ac!l Durum Hastanes! 

Cumhurba%kanımız Sayın Recep Tayy!p Erdo$an’ın 6 N!san 
2020 tar!h!nde gerçekle%t!rd!$! Cumhurba%kanlı$ı Kab!nes! 
toplantısının ardından, "stanbul’a üç yen! ac!l durum hastanes! 
daha kazandırılmasının müjdes! ver!lm!%t!r.
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Üç proje sadece 45 günde tamamlanıp, hizmete sunul-
mu%tur. Söz konusu acil durum hastanelerinin yapım 
ve onarım a%amaları kesintisiz bir %ekilde kaydedilmi% 
ve tüm süreci kapsayan hızlandırılmı% tanıtım videoları 
hazırlanmı% ve kamuoyu ile payla%ılmı%tır.

Çok Amaçlı Ac!l Durum ve Salgın Hastaneler! #let!$!m!

Gel!%m!% batı ülkeler!n!n sa$lık altyapısındak! yeters!zl!kler 
neden!yle salgınla mücadelede zor zamanlar ya%adı$ı b!r dö-
nemde, ülkem!z v!zyoner sa$lık pol!t!kaları net!ces!nde hâl!ha-
zırda hayata geç!rm!% oldu$u yüksek kapas!tel! %eh!r hastane-
ler! !le sürec! sıkıntısız atlatmı%tır. Bunun yanı sıra, olası !ht!yaç 
durumu d!kkate alınarak 45 gün !çer!s!nde "stanbul’da 3 adet 
çok amaçlı ac!l durum hastanes! !n%ası tamamlanıp h!zmete 
açılmı%tır. Ülkem!zde gerçekle%t!r!len hastane yatırımları, Ko-
v!d-19 salgınında etk!n rol alarak, normalle%me sürec!n!n hız-
lanmasına katkı sunmu%tur. Salgın, deprem ve her türlü afette 
h!zmet verecek hastaneler, sa$lık tur!zm!nde stratej!k konum-
ları dolayısıyla etk!n rol oynamı%tır. Bu !let!%!m çalı%ması !le bu 
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yatırımların tüm dünyaya duyurulması amaçlanmı%tır. Bu kap-
samda; Prof. Dr. Murat D!lmener, Prof. Dr. Fer!ha Öz ve Dr. N!-
yaz! Kurtulmu% hastaneler!ne !l!%k!n Türkçe ve "ng!l!zce d!lle-
r!nde kamu spotu f!lmler! hazırlanmı%, ulusal ve uluslararası 
kamuoylarının d!kkat!ne sunulmu%tur.

Türk!ye’n!n Sa"lık Yatırımları ve Koronav!rüsle Mücadeles!ne 
Yönel!k Tanıtım, B!l!nç ve Farkındalık Projes!

Kov!d-19 neden!yle, Türk!ye’de yo$un bakım ün!teler!n!n ve 
hastane kapas!teler!n!n önem! c!dd! b!r oranda artmı%, !n%aatı 
devam eden ve tamamlanmak üzere olan hastaneler!n ve %eh!r 
hastaneler!n!n !n%aatının tamamlanmasına hız ver!lm!%, bazı 
hastaneler !se !nsanüstü b!r gayret !le h!zmete açılmı%tır. 

Projeyle bu sürec!n tamamı vatanda%larımız !le payla%ılarak, 
devam eden yatırım ve h!zmetler konusunda vatanda%larımı-
zın b!lg!lend!r!lmes!, b!l!nçlend!r!lmes! ve sa$lık konusunda 
onların güven!n!n ve mot!vasyonunun yüksek tutulması amaç-
lanmı%tır. Bu amaçla !k! farklı d!lde “Beyaz Önlüklü Kahraman-
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lar”, “#eh!r Hastaneler!” ve “Vefa Gönüllüler!” !s!ml! v!deo f!lm-
ler hazırlanmı%tır.

Türk!ye’n!n Uluslararası Sa"lık Yardımlarının Tanıtımı

Projede, Kov!d-19 salgın sürec!nde v!rüsün bula%ma oranının 
azaltılması !ç!n uyulması gereken kuralların, alınan önlemler!n 
ve yürütülen çalı%maların bütün vatanda%lara ve dünya kamu-
oyuna anlatılması amaçlanmı%tır. Bu kapsamda, yurt dı%ı yar-
dımlar v!deo ve !nfograf!k f!lm çalı%maları Türkçe ve "ng!l!zce 
olarak hazırlanmı%; kamu spotu olarak ulusal yayın kurulu%la-
rında ve sosyal medya platformlarında yayınlanması sa$lan-
mı%tır. Türk!ye’n!n sa$lık altyapısının gücü vurgulanarak sa$-
lık d!plomas!s!ne katkıda bulunulmu%tur.
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5.4. Toplumsal Dayanı"ma ve Destek Temalı 
%let!"!m Çalı"maları 

B!z B!ze Yeter!z Türk!ye’m Kampanyası 

1 N!san 2020 tar!h!nde Cumhurba%kanımız Sayın Recep Tay-
y!p Erdo$an tarafından B!z B!ze Yeter!z Türk!ye’m Dayanı%ma 
Kampanyası ba%latılmı%tır. Zorlu süreçler! b!rl!ktel!k ve daya-
nı%ma ruhu !le atlatan Türk!ye, vatanda%larımızca söz konusu 
kampanyaya göster!len teveccüh !le b!rl!ktel!k ve dayanı%ma 
ruhunu b!r kez daha ortaya koymu%tur. 

Kampanya kapsamında toplamda 2.069.338 hane halkı/k!%!-
ye 2.069.338.000 TL destekte bulunulmu%tur. Kampanya sü-
res!nce toplanan ba$ı%ların k!m tarafından ve hang! m!ktarda 
yapıldı$ı hususunda %effaf b!r süreç !zlenm!%, kampanya sona 
erd!kten sonra olu%an kayna$ın sarf ed!ld!$!/ed!lece$! yerler-
le !lg!l! b!lg!lend!rme düzenl! b!r %ek!lde yapılmı%tır. Bu amaç-
la https://b!zb!zeyeter!z.gov.tr/ !s!ml! b!r !nternet s!tes! açılmı% 
ve #b!rl!kteba%araca$ız #B!zB!zeYeter!zTürk!yem hashtagler! 
!le sosyal medya çalı%maları yürütülmü%, konu !le !lg!l! b!lg!-
lend!r!c! v!deolar hazırlanarak yayımlanmı%tır. Vatanda%larca 
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kampanya kapsamında Cumhurba%kanlı$ı "let!%!m Merkez!ne 
(C"MER) gönder!len b!nlerce destek mesajından b!rkaçı bu gö-
nüllü b!rl!ktel!$!n gözler önüne ser!lmes! amacıyla kurumsal 
sosyal medya hesaplarından payla%ılmı%tır.

Kampanya kapsamında salgın dönem!nde m!ll! b!rl!k ve bera-
berl!$!n önem! müz!$!n !y!le%t!r!c! gücü !le b!rle%t!r!lerek “B!r-
l!k, Beraberl!k ve Karde%l!k Bestes!” !s!ml! b!r eser ortaya çı-
karılmı%tır. Besten!n d!j!tal medya kanalları üzer!nden yayını 
yapılmı%tır.

83 ya!ındak" huzurev" sak"n" bayram "kram"yes"n" M"ll" Dayanı!ma 
Kampanyası’na ba#ı!ladı.

Gaz"l"k maa!ını “M"ll" Dayanı!ma Kampanyası”na ba#ı!ladı.
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Afyonkarah"sarlı "k" kuzen b"r"kt"rd"kler" 700 l"rayı M"ll" Dayanı!ma Kam-
panyası’na ba#ı!ladı.

Anaokulu ö#renc"s", kumbarasındak" parayı M"ll" Dayanı!ma Kampanya-
sı’na ba#ı!ladı.
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Kültür Haz!neler! Sahnes!nden Evde Bayram Konserler!

Salgın sürec!nde !nsanların b!r arada olmasını gerekt!ren kül-
türel, sosyal, sanatsal ve sport!f faal!yetler yapılamamı%tır. Bu-
nun toplum üzer!nde olumsuz sosyo-ps!koloj!k etk!ler!n! en 
aza !nd!rmek, bayram sev!nc!n! evde ya%atmak ve aynı zaman-
da ülkem!z!n kültür haz!neler!n!n tanıtımını yapmak amacıyla 
özel d!j!tal konserler düzenlenm!%t!r.

Proje kapsamında Afrod!s!as Ant!k T!yatrosunda #!r!n Panca-
ro$lu ve Bora Uymaz Konser!, Kapadokya ‘da Ferman Akgül ve 
Ethn!c Band Konser!, Patara Ant!k Kent!’nde Serkan Ça$rı ve 
Balkan Ensemble & El!f Buse Do$an Konser!, Efes Ant!k Ken-
t!’nde Yusuf Güney Konser!, H!erapol!s Ant!k T!yatrosu Konse-
r!, Safranbolu’da Kubat Konser!, "stanbul M!mar S!nan Ün!ver-
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s!tes!’nde Fettah Can Konser! ve "stanbul Arkeoloj! Müzes!’nde 
Mazhar Alanson Konser! olmak üzere seçk!n sanatçıların yer 
aldı$ı b!r d!z! konser gerçekle%t!r!lerek ulusal kanallardan ve 
sosyal medya mecralarından yayımlanarak vatanda%larımıza 
ula%tırılmı%tır.
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5.5. Kamuoyunu B!lg!lend!rme Çalı"maları 

Türk!ye’n!n Kov!d-19 !le Mücadeles! Konusunda Kamuoyunu 
B!lg!lend!rme Mektubu 

Kamuoyunu koronav!rüsle mücadelede b!lg!lend!rme ve b!-
l!nçlend!rmey! hedefleyen Cumhurba%kanımız Sayın Recep 
Tayy!p Erdo$an !mzasını ta%ıyan mektup 22 m!lyon haneye 
ula%tırılmı%tır. 

Bu mektup !le Kov!d-19’a kar%ı yapılan mücadelen!n vatanda%-
larımıza do$rudan Sayın Cumhurba%kanımız tarafından !let!l-
mes!, vatanda%larımızın bu konuda en sa$lıklı b!lg!ye ula%arak 
b!l!nçlenmes! hedeflenm!%t!r. 

Proje kapsamında Türk!ye’n!n Kov!d-19 !le Mücadeles! Konu-
sunda Kamuoyunu B!lg!lend!rme Mesajı’nın 81 !lde her haneye 
da$ıtımı planlanmı%tır. 82 m!lyon nüfusa ula%tırılması ve her 
haneye tesl!m ed!lmes! hedef! do$rultunda 22 m!lyon haneye 
ula%ması sa$lanmı%tır. 
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Koronav!rüs Salgını Hakkında B!lg!lend!rme V!deoları

"let!%!m çalı%masında, Türk halkının koronav!rüsten korunma-
sı !ç!n b!lg!lend!r!c!, b!l!nçlend!r!c! ve farkındalık artırıcı !çe-
r!kler hazırlanması ve v!deolar !le salgınla mücadele süres!nce 
d!kkat ed!lmes! gereken hususların anlatılması amaçlanmı%tır. 
Bu amaçla, 3 adet v!deo hazırlanıp medya !let!%!m araçları !le 
yayınlanması sa$lanmı%tır. V!deolar kamu spotu olarak ulusal 
kanallarda yayınlanmı%, "let!%!m Ba%kanlı$ı sosyal medya he-
sapları üzer!nden payla%ılmı%tır.

Ülkem!zde Geç!c! Koruma Statüsünde Bulunan ve Sur!ye’n!n 
Kuzey!nde Ya$ayanların B!lg!lend!r!lmes!

Proje, m!saf!r olarak ülkem!zde bulunan, sava% ve kaot!k ortam-
lardan uzakla%an Sur!ye vatanda%larına yönel!k kend! d!ller!n-
de yen! t!p koranav!rüse kar%ı alınacak önlemler!n anlatılması 
amacıyla gel!%t!r!lm!%t!r. Cerablus, Elbab, Afr!n ve Türk!ye’de-
k! geç!c! korunma bölgeler!nde yer alan askerler!m!z!n, AFAD, 
Türk Kızılayı ve s!v!l toplum örgütler!m!z!n da$ıtımını gerçek-
le%t!rd!$! b!lg!lend!r!c! 500 b!n bro%ür vasıtasıyla bölge halkına 
bu zor süreçte Türk m!llet!n!n yanlarında oldu$u mesajının !le-
t!lmes! hedeflenm!%t!r
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Sosyal Medya Çalı$maları/Kampanyaları 

Sosyal mecralarda Türk!ye’n!n pandem! sürec!ne !l!%k!n yürüt-
tü$ü tüm faal!yet ve kampanyalar kamuoyuna duyurulmu%tur. 
Bu kapsamda, Türk!ye’n!n günlük pandem! tablosu !nfograf!k-
lerle, salgınla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar 
b!lg!lend!r!c! görsel ve v!deolarla kamuoyuna !let!lm!%t!r. Öte 
yandan, Türk!ye’n!n d!$er ülkelere gerçekle%t!rd!$! !nsan! yar-
dımlar çe%!tl! v!deolarla sosyal mecralarda etk!n b!r %ek!lde an-
latılmı%tır.
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5.6. Basın Mensuplarına Yönel!k Çalı"malar 

Kamu ve Özel Sektörde Farklı Kurumlara Ver!len Yayın 
Te$v!k Destekler!

Basın yayın kurulu%larının ve medya emekç!ler!n!n salgın sü-
rec!nde kar%ı kar%ıya kaldıkları ekonom!k zorlukların a%ılması 
amacıyla Basın "lan Kurumu b!r d!z! te%v!k ve önlem!n yer aldı-
$ı “basına destek kararları” açıklamı%tır. Bu çerçevede, gazete-
lerden !lg!l! mevzuat uyarınca aranılan f!!l! satı% aded!ne !l!%k!n 
dü%ü%ler mücb!r sebep kapsamında de$erlend!r!lm!%, gazetec! 
dernekler!ne yapılan para yardımına !l!%k!n müracaat süreler! 
uzatılmı%, Basın "lan Kurumundan borç alan gazetec!ler!n borç 
tahs!l !%lemler! ertelenm!%t!r. 

Ulusal ve Yerel Medya Mensupları !ç!n Sa"lık K!t!

Projeyle, Türk!ye’n!n koronov!rüs !le etk!n mücadeles!n!n ulu-
sal ve yerel düzeyde ülkem!z!n dört b!r yanında anlatımının 
sa$lanması ve !ç kamuoyunun do$ru b!lg!lend!r!lmes! amacıy-
la tüm ulusal ve yerel basın mensuplarına sa$lık k!t! da$ıtılma-
sı hedeflenm!%t!r. 
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Bu kapsamda 6000 adet sa$lık k!t! “Koronav!rüs !le Etk!n Mü-
cadele” k!tabı yerel ve ulusal basın mensuplarına da$ıtılmı%tır.

Uluslararası Medya Mensupları !ç!n Sa"lık K!t!

Proje koronav!rüs !le mücadelede Türk!ye’n!n ba%arısını ve d!-
$er ülkelere yardım el! uzatmasındak! mücadeles!n! anlatmak 
ve dezenformasyon ve propagandaya kar%ı d!renç olu%turmak 
amacıyla gel!%t!r!lm!%t!r.

Proje dâh!l!nde koronav!rüs !le mücadele kapsamında hazır-
lanmı% olan 3500 adet sa$lık k!t! !çer!s!nde Türk!ye’n!n Ko-
v!d-19 Stratej!s!n! anlatan b!r bro%ür, ate% ölçer, dezenfektan, 
eld!ven ve maske !le “Turkey’s COVID-19 Strategy” k!tabı ül-
kem!zde yerle%!k olan yabancı gazetec!ler ba%ta olmak üzere 
uluslararası basın mensuplarına da$ıtılmı%tır.
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Sa#lık s!stem!m!z!n 
dayanıklılı#ını 
güçlend!rmel!y!z. 
Türk!ye bu konuda çok 
güzel b!r örnek olu"turdu.

B Ö L Ü M  6

U L U S L A R A R A S I 
M E D Y A D A 

T Ü R K ! Y E ’ N ! N 
B A " A R I S I 
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B Ö L Ü M  6
U L U S L A R A R A S I  M E D YA D A 

T Ü R K ! Y E ’ N ! N  B A " A R I S I 

AP’n!n “Türk!ye’n!n Salgın Stratej!s! F!lyasyon Ek!b!ne Daya-
nıyor” ba%lıklı 20 Mayıs 2020 tar!hl! haber!nde, Türk!ye’n!n 
salgın !le mücadeles!n!, kısm! kısıtlamalara ve Kov!d-19 enfek-
s!yonuna yakalanan k!%!ler! saptayan ve hastalık yayılmadan 
önlem almaya çalı%an f!lyasyon tak!b!ndek! b!r ordu !le çalı%-
masına dayandırdı$ı !fade ed!lm!%t!r. Sa$lık Bakanı Fahrett!n 
Koca’nın, v!rüs kaynaklı ölümler!n ve vaka sayılarının dü%me-
s! !le salgının “kontrol altına alındı$ını” bel!rtmes! y!ne haber-
de yer almaktadır. D!$er taraftan haberde Sa$lık Bakanlı$ının 
151.615 vaka -k! bu rakam Türk!ye’y! enfeks!yon sayısı bakımın-
dan !lk 10’a sokmaktadır- ve 4.199 vefat kaydett!$! b!lg!s! payla-

AP: “Türk!ye’n!n Salgın Stratej!s! F!lyasyon Ek!b!ne 
Dayanıyor” / 20 Mayıs 2020
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%ılmı%tır. Koca’nın “Kayna$ını !zlemek suret!yle hastalı$ın yayı-
lımını kontrol altına aldık.” !fades!n!n yanı sıra 6.239 f!lyasyon 
tak!b! çalı%anının, 10 Mart’tan ber! enfekte olan k!%!lerle !rt!bat 
kurdu$u ve 722.000 k!%!ye ula%ıldı$ı b!lg!s! de haberde yer al-
mı%tır. Haberde ayrıca Dünya Sa$lık Örgütünün Türk!ye büro-
sunun geç!c! ba%kanı Irshad Al! Sha!kh’!n, ülkedek! kayıtlı vaka 
sayılarındak! dü%ü%ün “yapılan müdahalen!n kes!nl!kle !se ya-
radı$ını gösterd!$!ne” !l!%k!n sözler! aktarılmı%tır.

The Wash!ngton T!mes: “Türk!ye’n!n Stratej!s! Kov!d-19 Sal-
gınının Seyr!n! De"!$t!rd!” / 19 Mayıs 2020

Fahrett!n Altun’un The Wash!ngton T!mes’da yayınlanan 19 
Mayıs 2020 tar!hl! “Türk!ye’n!n Stratej!s! Kov!d-19 Salgınının 
Seyr!n! De$!%t!rd!” ba%lıklı yazısında, Türk Devlet!n!n evrensel 
sa$lık h!zmetler!n! tüm vatanda%larına ücrets!z olarak sundu-
$u, zamanında sa$lık altyapısına yapılan yatırımların kar%ılı-
$ının son süreçte görüldü$ü aktarılmı%tır. Yazıya göre, atılan 
adımlarla salgının g!d!%atının ters!ne çevr!lmes!n!n ba%arıl-
dı$ına, yen! vakaların artı% hızının, !lk vakanın tesp!t ed!ld!$! 
Mart ayı ba%ından bu yana en dü%ük sev!yes!ne ger!led!$!ne, 
her gün hastanelerden taburcu olan vatanda%ların sayısının, 
yen! vakaların sayısını a%tı$ına d!kkat çek!lmekted!r. Kr!z! yö-
netmede Türk!ye’n!n ba%arısını somut ver!ler üzer!nden de$er-
lend!ren yazıda, sa$lık alanında gerçekle%t!r!len reformlar ve 
yatırımlar net!ces!nde daha çok !nsanın sa$lık h!zmetler!nden 
faydalanab!lmes!n!n yolunun açıldı$ı, Türk!ye’n!n, gerçekle%-
t!r!len test sayılarına göre dünyada !lk 5’e g!rd!$!, hükümet!n 
borç ödemeler!n! öteleyerek, bazı verg!ler! dü%ürdü$ü, tüm %!r-
ketler !ç!n ödemeler! daha sonra ba%layacak fa!zs!z kred! ola-
na$ının sa$landı$ı, a!lelere do$rudan nak!t yardımı gerçekle%-
t!r!ld!$!, hükümet!n !% dünyasına yönel!k 100 m!lyar l!ralık b!r 
destek paket! açıkladı$ı, sa$lık h!zmetler!n!n ücrets!z ver!ld!-
$!, bölges!nde ücrets!z sa$lık h!zmet! sunan az sayıda devlet-
ten b!r! hâl!ne geld!$!, b!rçok ülkeye yardımda bulundu$u, 65 
ya% ve üzer!ndek! vatanda%ların hareketl!l!$!ne kısıtlama ge-
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t!rerek yerel makamların, onların !ht!yaçlarını kar%ılamasının 
sa$landı$ı aktarılmı%tır. Yazıda tüm bu adımların Cumhurba%-
kanı Sayın Recep Tayy!p Erdo$an’ın tal!matları do$rultusunda 
ve salgınla mücadelede ben!msenen !nsan odaklı yakla%ım çer-
çeves!nde atıldı$ına d!kkat çek!lm!%t!r.

Bloomberg: “Koronav!rüs Dayanı$ma Get!rd!… Türk!ye 
ABD’ye Tıbb! Malzeme Yolladı”/ 27 N!san 2020

Bloomberg’!n 27 N!san 2020 tar!hl! “Koronav!rüs Dayanı%ma 
Get!rd!… Türk!ye ABD’ye Tıbb! Malzeme Yolladı” ba%lıklı habe-
r!nde, Türk!ye’n!n NATO müttef!k!ne kar%ı b!r dayanı%ma örne-
$! gösterd!$! ve ABD’n!n koronav!rüs salgınıyla mücadeles!ne 
destek olmak !ç!n tıbb! malzeme ta%ıyan b!r asker! kargo uça-
$ını gönderd!$! aktarılmı%tır. Habere göre, Cumhurba%kanı Re-
cep Tayy!p Erdo$an’ın tal!matıyla yapılan yardımın !çer!s!nde 
500 b!n cerrah! maske, 40 b!n tulum, dezenfektan, koruyucu 
gözlük ve s!perl!kler bulundu$u b!lg!s! payla%ılmı%tır. Haberde 
Türk!ye’n!n "let!%!m Ba%kanı Fahrett!n Altun Tw!tter’dan yap-



474  |   ASRIN KÜRESEL SALGINI: TÜRK!YE’N!N KORONAV!RÜSLE BA"ARILI MÜCADELES!

tı$ı açıklamaya yer ver!lerek, Altun’un Türk!ye olarak %!md!ye 
dek 50’n!n üzer!nde ülkeye sa$lık yardımı gönderd!kler!n! be-
l!rtt!$! aktarılmı%tır. Haber !çer!s!nde Türk!ye’de 2.900 ölümün 
ya%andı$ı salgına kar%ı c!dd! b!r mücadele ver!lmekte oldu$u 
!fade ed!lm!%t!r. Haberde ayrıca, ABD’n!n Ankara Büyükelç!s! 
Dav!d Satterf!eld’!n Türk!ye’ye “cömert ba$ı%ından” ötürü te-
%ekkür ett!$! bel!rt!lm!%t!r.
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Stern’!n 25 #ubat 2021 tar!hl! “Haftanın Res!mler!… Türk!ye: 
Da$ın Tepes!nde A%ı” ba%lıklı haber!nde, b!r mob!l a%ı ek!b!n!n, 
Türk!ye’n!n do$usunda, den!z sev!yes!nden !k! b!n metre yük-
sekl!kte, sapa b!r yerde bulunan Güneyyamaç köyüne ula%tı$ı, 
çantalarında Ç!n a%ısı S!novac’ın bulundu$u ve oradak! 65 ya% 
üstü !nsanlara a%ıyla ba$ı%ıklık kazandırmak !sted!$! aktarıl-
mı%tır. Habere göre, ülkedek! a%ı kampanyasının oldukça ba%a-
rılı b!r %ek!lde yürütüldü$ü ve 13 Ocak’tan bu yana 6,5 m!lyon 
doz a%ı yapıldı$ı, 27 Aralık’ta a%ılamaya ba%lanan Almanya’da 
!se yakla%ık be% m!lyon doz a%ı yapıldı$ı !fade ed!lm!%t!r.

Stern: “Haftanın Res!mler!… Türk!ye: Da"ın Tepes!nde A$ı” 
25 %ubat 2021
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Deutsch-Türk!sches Journal’ın 21 #ubat 2021 tar!hl! “Türk!ye 
Korona A%ılamasında Almanya’yı Geçt!” ba%lıklı haber!nde, 
Türk!ye’de %!md!ye kadar Almanya’ya göre çok daha fazla !nsa-
nın koronav!rüse kar%ı a%ılandı$ı, Türk!ye’n!n a%ı stratej!s!n!n 
!%e yarıyor göründü$ü, %!md!ye kadar a%ılananlar konusunda 
Almanya’yı geçt!$! aktarılmı%tır. Habere göre hafta ba%ında -15 
#ubat 2021 Pazartes!- 4,6 m!lyon Türk en az b!r kez a%ılanmı%-
tır. 5 m!lyon sınırının yakın zamanda geç!lmes! kuvvetle muh-
temel olarak görülmekted!r. Almanya’da %!md!ye kadar, sadece 
3,5 m!lyon !nsanın a%ılandı$ına d!kkat çek!len haberde, bunun 
neden!n!n Türk!ye’n!n !zled!$! stratej!n!n etk!l! olması, Türk 
doktorların mob!l telefon uygulaması vasıtasıyla sa$lık s!ste-
m!n!n merkez! ver! tabanına er!%!m sa$layab!lmeler!, resm! ola-
rak kaydı bulunan her vatanda%ın, k!ml!k numarası ve hastalık 
geçm!%!yle bu tabanda kayıtlı olması, Türk!ye’n!n sa$lık s!ste-

Deutsch-Türk!sches Journal: “Türk!ye Korona A$ılamasında 
Almanya’yı Geçt!” / 21 %ubat 2021
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m!n!n d!j!talle%mes!nde AB’n!n b!rçok üyes!ne kıyasla çok daha 
gel!%m!% durumda olması g!b! hususlar aktarılmı%tır. Haberde 
ayrıca, a%ı randevularının telefonla ve !nternet üzer!nden alına-
b!ld!$!, Türk!ye’n!n, tamamen d!j!talle%m!% b!r s!stemle korona-
v!rüse kar%ı mücadele ett!$!, ülken!n çok !y! b!r sa$lık altyapısı-
na sah!p oldu$u !fade ed!lm!%t!r. 

NEX24: “Türk!ye…Korona Kr!z!:… Avrupa B!rl!"! Tems!lc!s! 
Türk Sa"lık S!stem!n! Övdü” / 17 Mayıs 2020

NEX24’ün 17 Mayıs 2020 tar!hl! “Türk!ye…Korona Kr!z!:… Av-
rupa B!rl!$! Tems!lc!s! Türk Sa$lık S!stem!n! Övdü” ba%lıklı ha-
ber!nde, Avrupa B!rl!$! Türk!ye Delegasyonu Ba%kanı Chr!st!-
an Berger’!n günlük yayımlanan Da!ly Sabah gazetes!ne verd!$! 
b!r mülakatta, “Sa$lık s!stem!m!z!n dayanıklılı$ını güçlend!r-
mel!y!z. Türk!ye bu konuda çok güzel b!r örnek olu%turdu.” söz-
ler!n!n yer aldı$ı aktarılmı%tır. Habere göre Berger, Türk!ye yıl-
lar !ç!nde güçlü b!r sa$lık s!stem! olu%turdu$u !ç!n Türk sa$lık 
s!stem!n!n kr!zle !y! b!r %ek!lde ba%a çıkab!ld!$!n! söylem!%t!r. 
Berger’!n, Türk!ye’n!n koruyucu k!tler!n gel!%t!r!lmes! ve üret!-
m!nde de öneml! b!r rol oynadı$ına de$!nd!$! sözler!n!n yer al-
dı$ı haberde ayrıca, dünyanın yakla%ık üçte !k!s!n!n, özell!kle 
v!rüsten a$ır b!r %ek!lde etk!lenen ülkeler!n koronav!rüsle mü-
cadele etmek !ç!n Türk!ye’den tıbb! malzeme taleb!nde bulun-
du$u, %!md!ye kadar 64 ülken!n tıbb! yardım aldı$ı aktarılmı%-
tır. Haberde, özell!kle tıbb! maske, koruyucu g!ys!, eld!ven ve 
dezenfektan yardımı yapıldı$ına d!kkat çek!lm!%t!r.



478  |   ASRIN KÜRESEL SALGINI: TÜRK!YE’N!N KORONAV!RÜSLE BA"ARILI MÜCADELES!

Deutsche Welle-"nternet’!n 6 Mayıs 2020 tar!hl! “Türk Hastane-
ler! Hasta Sel!yle Nasıl Ba%a Çıkıyor?” ba%lıklı haber!nde, Türk 
sa$lık s!stem!n!n %!md!ye kadar koronav!rüs salgınıyla bekle-
nenden daha !y! b!r %ek!lde ba%a çıktı$ı, ülkedek! sa$lık perso-
nel!n!n güçsüz dü%ene kadar tüm güçler!yle çalı%tı$ı aktarıl-
mı%tır. Habere göre, Türk sa$lık s!stem! bugüne kadar salgınla 
ba%a çıkab!lm!%t!r. Türk hükümet!ne göre, Türk hastaneler!n-
dek! yatak kapas!tes! dolmamı%tır. Yo$un bakım yataklarının 
sadece yüzde 60’ı dolmu%tur. Bazı uzmanlara göre, bu ba%arı-
nın neden! !y! e$!t!ml! doktorlara ve !y! donanımlı hastanelere 
dayandırılmı%tır. En büyük Türk hastanes! olan "stanbul Ün!-
vers!tes! Cerrahpa%a Tıp Fakültes!, v!rüse kar%ı mücadelede ön 
saflarda yer almı%tır. Haberde ayrıca, koronav!rüs kr!z!n!n ya-
rattı$ı tüm zorluklara ra$men, b!r olumlu etk!s!n!n de salgının 
toplumda ve Cerrahpa%a Hastanes! çalı%anları arasında daya-
nı%ma ruhunu güçlend!rmes! oldu$u aktarılmı%tır.

Deutsche Welle-#nternet: “Türk Hastaneler! Hasta Sel!yle 
Nasıl Ba$a Çıkıyor?” /6 Mayıs 2020
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NEX24: “Hastanın Kızları Erdo"an’a Te$ekkür Ett!… Türk!-
ye Korona Hastasını #sveç’ten Tahl!ye Ed!yor” /26 N!san 2020

NEX24’ün 26 N!san 2020 tar!hl! “Hastanın Kızları Erdo$an’a 
Te%ekkür Ett!… Türk!ye koronav!rüs Hastasını "sveç’ten Tah-
l!ye Ed!yor” ba%lıklı haber!nde, "sveç’tek! b!r hastanen!n, tes-
t! poz!t!f çıkmasına ve semptomları açısından a$ır b!r korona-
v!rüs enfeks!yonu seyr! mevcut olmasına ra$men 47 ya%ındak! 
b!r Türk’ü ev!ne göndermes! üzer!ne !k! kızı Leyla ve Sam!ra 
Gülü%ken’!n Tw!tter üzer!nden Türk hükümet!ne seslenerek 
yardım taleb!nde bulundu$u aktarılmı%tır. “Ses!m!z!n duyul-
ması !ç!n b!ze yardım ed!n. Babamız kötü durumda. Kısa sü-
re !çer!s!nde tedav! ed!lmes! gerek!yor.”  Habere göre, Türk!-
ye Sa$lık Bakanı Fahrett!n Koca’nın %ahsın kızlarının çares!z 
yardım çı$lı$ına cevap verd!$! ve hasta babaları !ç!n b!r uçak 
gönder!lece$!n! bel!rtt!$! !fade ed!lm!%t!r: “Sevg!l! Leyla, ses!n! 
duyduk. Ambulans uça$ımız saat 06.00’da havalanıyor, "sveç’e 
gel!yoruz. Tüm Türk!ye, böyle b!r dönemde, uzakta olmanıza 
üzüldük. Baban !ç!n hastanem!z, hek!mler!m!z hazır. Cumhur-
ba%kanımızın, halkımızın geçm!% olsun d!lekler!n! !let!yorum.” 
Söz konusu ambulans uça$ın hasta %ahıs !le b!rl!kte Türk!-
ye’n!n Ba%kent! Ankara’ya !n!% yaptı$ının da aktarıldı$ı haber-
de, rut!n sa$lık kontroller!n!n ardından Gülü%ken ve çocukla-
rının Ankara #eh!r Hastanes!ne götürüldü$ü, kızların, Türk!ye 
Cumhurba%kanı Recep Tayy!p Erdo$an, Sa$lık Bakanı Koca ve 
hükümete Tw!tter üzer!nden te%ekkür ett!$!, Türk!ye !le gurur 
duyduklarını !fade ett!kler! yer almı%tır.
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Avropa.!nfo’nun 17 N!san 2020 tar!hl! “T"KA, Kov!d-19 "le Küre-
sel Çapta Mücadele Faal!yetler!n! Sürdürüyor” ba%lıklı haber!n-
de, Türk "%b!rl!$! ve Koord!nasyon Ajansı Ba%kanlı$ının (T"KA), 
dünyanın dört b!r yanında yürüttü$ü yardım ve destek faal!yet-
ler!yle, Türk!ye’n!n yen! t!p koronav!rüsle küresel çapta verd!$! 
mücadelede öneml! rol oynadı$ı aktarılmı%tır. Habere göre; Tür-
k!ye’n!n katkılarıyla yen!len!p kapas!tes! artırılan ve geçen yıl 22 
Kasım’da h!zmete açılan Batum Enfeks!yon Hastalıkları Hasta-
nes!, T"KA tarafından Gazze’de !n%a ed!len “Gazze F!l!st!n-Türk!-
ye Dostluk Hastanes!” ve Kırgız!stan’da da tamamlanan B!%kek 
Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanes!n!n , Kov!d-19 salgınıyla 
mücadele kapsamında öneml! rol oynamı%tır. T"KA, Bosna Her-
sek, L!bya, Özbek!stan, Mo$ol!stan, Uganda, Cezay!r, Sudan, 
Bulgar!stan, Hırvat!stan, Kırgız!stan, Kolomb!ya ve Sr! Lanka’da 
s!perl! koruyucu maske üret!lmes!ne destek sa$lamaktadır. Ba%-
kanlık, Yemen’!n güney!ndek! Aden kent!nde sek!z !lçeden 360 
sa$lık çalı%anına Kov!d-19 !le mücadele kapsamında e$!t!m ver-
meye ba%lamı%tır. T"KA, G!ne’de Azerbaycan’da Kuzey Make-
donya’da, Kırgız!stan Çüy kent!nde, Erb!l ve Kerkük’tek! salgın-
dan olumsuz etk!lenen 65 ya% üstü, dar gel!rl! ve !ht!yaç sah!pler! 
!le a!lere gıda ve tem!zl!k malzemes! yardımında bulunmu%tur.

Avropa.!nfo: “T#KA, Kov!d-19 #le Küresel Çapta Mücadele 
Faal!yetler!n! Sürdürüyor” / 17 N!san 2020
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France 24: “Türk Hastaneler! Kov!d-19’un #dares!nde #y! B!r 
Örnek Olarak Göster!l!yor” / 27 Haz!ran 2020

France 24’ün 27 Haz!ran 2020 tar!hl! “Türk Hastaneler! Ko-
v!d-19’un "dares!nde "y! B!r Örnek Olarak Göster!l!yor” ba%lık-
lı haber!nde, 83 m!lyon nüfusuyla 200 b!nden az poz!t!f vaka 
kaydeden Türk!ye’n!n, koronav!rüsle ba%arılı b!r %ek!lde müca-
dele eden b!r ülke olarak görüldü$ü aktarılmı%tır. "stanbul Cer-
rahpa%a Tıp Fakültes! Hastanes!n!n, Kov!d-19 !le mücadelede 
Türk!ye’n!n en akt!f hastaneler!nden b!r! oldu$u !fade ed!len 
haberde, Doktor Yal!m D!kmen’!n, “"lk dalga henüz b!tmed! ve 
tüm ülkeler sonbaharda !k!nc! b!r dalgaya hazırlanıyor. Elbette 
burada da olmasını bekl!yoruz ama tüm hastalarla !lg!lenecek 
kapas!tem!z var.” sözler! aktarılmı%tır. Türk!ye’n!n yakla%ımın-
dak! farkın, hastalı$ın !ler! b!r a%amaya gelmeden hastaların 
mü%ahede altına alınması oldu$una d!kkat çek!lm!%t!r. Tür-
k!ye’n!n, son yıllarda sa$lık sektörüne en fazla yatırım yapan 
OECD ülkeler!nden b!r! oldu$u, sa$lık tur!zm!n!n 2018 yılında-
k! get!r!s!n!n yakla%ık 1,5 m!lyar avro oldu$u haberde yer almı%-
tır.
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The Econom!st’!n 5 Haz!ran 2020 tar!hl! “Türk!ye Pandem! 
Hakkında Ney! Do$ru Yaptı” ba%lıklı haber!nde, Türk hükü-
met!n!n, salgınla pek çok ülkeden daha !y! ba%a çıktı$ı aktarıl-
mı%tır. Habere göre, pandem!yle mücadelede hükümet!n !zle-
d!$! stratej!n!n !%e yaradı$ı de$erlend!r!lm!%t!r. En yüksek r!sk 
grubundak!ler salgının en kötü dönem!nden kurtulurken ço$u 
çalı%ma ça$ındak! v!rüs bula%anlar !se ekser!yetle !y!le%m!%-
t!r. Ölüm oranının !se Br!tanya’da kayded!len ölüm oranının 
sadece onda b!r! kadar oldu$u aktarılmı%tır.  Cumhurba%kanı 
Erdo$an ve ba%ında oldu$u hükümetler!n, son y!rm! yılda sa$-
lık h!zmetler!ne on m!lyarlarca dolar akıttı$ına d!kkat çek!len 
haberde, akıtılan bu paranın büyük bölümünün, son dönemde 
uluslararası havaalanı boyutlarında hastane a$ı !n%asında har-
candı$ı, hastanelerden sonuncusunun 21 Mayıs’ta açıldı$ı ve 
bu hastanen!n, yakla%ık altıda b!r!n!n yo$un bakım olmak üze-
re neredeyse 2 b!n 700 yatak kapas!tes!ne sah!p oldu$u aktarıl-
maktadır. Haberde ayrıca, Kov!d-19 dalgasının sa$lık s!stem!n! 
felce u$ratma sev!yes!ne h!ç yakla%mazken tıbb! malzemeler!n 
de h!ç tükenmed!$! bel!rt!lm!%t!r.

The Econom!st: “Türk!ye Pandem! Hakkında Ney! Do"ru 
Yaptı” / 5 Haz!ran 2020
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Asah! Sh!mbun: “%a$ırtan Cömertl!k… Türk!ye’n!n Kov!d-19 
Salgınına #l!$k!n Uyguladı"ı Tedb!rler Merak Konusu” 

2 Mayıs 2020

Asah! Sh!mbun’un 2 Mayıs 2020 tar!hl! “#a%ırtan Cömertl!k… 
Türk!ye’n!n Kov!d-19 Salgınına "l!%k!n Uyguladı$ı Tedb!rler 
Merak Konusu” ba%lıklı haber!nde, Japonya’da maske, koruyu-
cu g!ys! ve solunum c!hazı g!b! enfeks!yonla mücadele !ç!n kul-
lanılan malzemelere olan talep artarken Türk!ye’de haftada be% 
masken!n ücrets!z da$ıtılması ve enfekte olmu% k!%!ler!n teda-
v!s!n!n de ücrets!z olması, koronav!rüs salgınından etk!lenen 
d!$er ülkelere de malzeme gönder!lmeye devam ed!lmes!n!n 
neden! olarak kamu ve özel sektörden olu%an koronav!rüsle 
mücadele cephes! göster!lm!%t!r. Haberde ayrıca, 2017 yılından 
bu yana Türk!ye’de her yıl b!rkaç büyük %eh!r hastanes!n!n açıl-
dı$ı, bunların tamamının ac!l b!r durumda yo$un bakım ün!te-
s!ne yönlend!r!leb!lecek %ek!lde yapılmı% oldu$u aktarılmı%tır.



Erk!n Too’nun 27 A$ustos 2020 tar!hl! “Türk!ye’n!n Güvenl! 
Tur!zm Sert!f!kası Dünyaya Örnek Oluyor” ba%lıklı haber!nde, 
Kov!d-19 salgını neden!yle Mayıs ayı !t!barıyla otellerde Sa$lık-
lı Tur!zm Sert!f!kasyonu Çalı%ması ba%latan Türk!ye’ye Rusya, 
"ng!ltere, Almanya, Ukrayna’dan yo$un tur!st akı%ının ba%ladı-
$ı aktarılmı%tır. Habere göre, Türk!ye’n!n Güvenl! Tur!zm Ser-
t!f!kası, tat!l!n! Türk!ye’de geç!recek tüm Türk vatanda%ları ve 
yabancı z!yaretç!lere, ula%ımdan konaklamaya, tes!s çalı%anla-
rından yolcuların kend! sa$lık durumuna kadar uzanan gen!% 
b!r yelpazede b!r d!z! yen! tedb!rler! tanımlamı%tır. Bu sert!f!-
ka; havayolları, haval!manları ve d!$er ula%ım araçlarıyla ko-
naklama ve yeme-!çme tes!sler!nde üst düzey sa$lık ve h!jyen 
ko%ullarının yer!ne get!r!ld!$!n! belgelemekted!r. Dünyadak! !lk 
örnekler!nden b!r! olan “Güvenl! Tur!zm Sert!f!kasyon Progra-
mı”, Kültür ve Tur!zm Bakanlı$ının öncülü$ünde, Sa$lık, Ula%-
tırma ve Altyapı, "ç!%ler! ve Dı%!%ler! Bakanlıklarının katkıları 

Erk!n Too: “Türk!ye’n!n Güvenl! Tur!zm Sert!f!kası Dünyaya 
Örnek Oluyor” / 27 A"ustos 2020
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ve tüm sektör payda%larının !% b!rl!$!yle hazırlanmı%tır. Kültür 
ve Tur!zm Bakanlı$ı bu kapsamda haval!manı !%letmec!l!$!, ha-
vayolları, karayolları ve tur!zm tes!sler! !ç!n ayrı ayrı olu%turu-
lan pandem! protokoller! ve sert!f!kalama süreçler!n! 4 Mayıs 
2020 tar!h! !t!barıyla yürürlü$e sokmu%tur.
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