ÜLKEMİZDE COVID- 19 VAKALARININ SEYRİ ve ALINAN ÖNEMLİ KARARLAR
11 Mart 2020 tarihinde ilk COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) vakası açıklandığından bugüne kadar artık pandemi haline gelmiş olan salgın
sadece ülkemizde değil özellikle Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika olmak üzere tüm dünyada yayılımına son sürat devam etmekte ve ölümlere
neden olmaktadır. Bu yazının hazırlandığı dakikalarda COVID-19 vaka sayılarını dünyada tam rakamlarla ifade edecek olursak 221 ülkede toplam
121,941,358 vakadan 2,694,944’ünün hayatını kaybettiği, 98,277,081 vakanın da iyileştiği bildirilmekteydi. Ülkemizde ise yazının hazırlandığı
andaki rakamlar; toplam vaka sayısı 2,930,554, toplam vefat sayısı 29,696, iyileşen hasta sayısı ise 2,752,023 idi.
Ülkemizde ilk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden itibaren hızla artış gösteren vaka sayıları nedeniyle, 21 Mart 2020 tarihinde 65 yaş üstü
vatandaşların sokağa çıkmaları ile bazı hizmet sektörlerinde verilen hizmetler (berberler, kuaförler vb.) geçici olarak durdurulmuş, 27 Mart 2020
tarihinden itibaren tüm yurt dışı uçuşlar sonlandırılarak şehirlerarası seyahatler valiliklerin iznine bağlanmış, 03 Nisan 2020 tarihi itibarıyla
vakaların yoğun görüldüğü şehirlere giriş çıkışlar kapatılarak 18 yaş altı vatandaşların da sokağa çıkmaları yasaklanmış, süreç içerisinde belirli
illerde hafta sonları ile sınırlı sokağa çıkma kısıtlamaları yapılmıştır.
Ardından 04 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Sn. Cumhurbaşkanınca normalleşme sürecine geçildiğine değinilerek kısıtlamalarla ilgili süreç
bildirilmiş ve ülkemiz genelinde 06 Mayıs 2020 tarihinden itibaren Kontrollü Sosyal Hayat sürecine geçilmiştir. Mayıs ayı boyunca 16-19 ve 2326 Mayıs tarihlerinde ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmış ve 20 Mayıs 2020 tarihinde Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına
geçilmiştir. Alınan tedbirler Mayıs ayının son çeyreğinde vaka sayılarında ve kayıplarımızda azalma yönünde etkileri gözlenmiş ve 1’inci dalganın
sona erdiği Bilim Kurulu Üyelerince telaffuz edilmiştir. 28 Mayıs 2020 tarihinde yapılan kabine toplantısı sonrası Sn. Cumhurbaşkanı tarafından
01 Haziran 2020 itibarıyla kafe, restoran, spor salonları dâhil birçok hizmet sektöründe yeniden faaliyete geçileceği, akabinde şehirlerarası
yolculuklarda uygulanan yasaklamaların kaldırılacağı bildirilmiştir.

Pandeminin başlangıcından beri ülkemizde COVID-19 salgını süresince alınan tedbirleri ve yapılan faaliyetlerden özeti bulabileceğiniz tablo
aşağıda verilmiştir.

S. Nu.

Tarih (06
Ocak 2020-15
Mart 2021)

Alınan Tedbirler

1.

6 Ocak

-HSGM bünyesinde 15 kişilik bir operasyon merkezi teşkil edildi.

2.

10 Ocak

-Sağlık Bakanlığınca Bilim Kurulu teşkil edildi.

3.

14 Ocak

-Covid 19 hastalığı hakkında hazırlanan rehberin ilk versiyonu yayımlandı.
-Havalimanlarına termal kameralar kuruldu.

4.

24 Ocak

-Ayrıca Çin'den gelen yolcuların ilave taramalara tabi tutulması ve koronavirüs enfeksiyonu belirtilerini gösteren
herkesin karantina alınması kararı verildi.

5.

1 Şubat

-34 vatandaşımız Wuhan'dan tahliye edildi.

6.

3 Şubat

-Çin'den gelen tüm uçuşlar durduruldu.
-İran'a gidip gelen tüm uçuşlar durdurularak İran sınırı kapatıldı.
-İtalya, Güney Kore ve Irak'a gidiş ve dönüş uçuşları durduruldu.

7.

29 Şubat

-Irak sınırı kapatıldı.
-Irak ve İran sınırlarına yakın saha hastaneleri kuruldu.

8.

8 Mart

-Milli Eğitim Bakanı, okullarda temasa açık her yüzeyin sterilize edildiğini ve günlük 100 ton dezenfektan üreten meslek
okullarının dezenfektan sağladığını bildirdi.

-Halka açık yerlerin ve toplu taşıma araçlarının dezenfeksiyon çalışmaları hız kazandı.
9.

11 Mart

10.

12 Mart

-Sağlık Bakanı, yurt dışı bağlantılı bir vatandaşımızın ülkenin ilk koronavirüs vakası olduğunu açıkladı.
-Hasta açıklanmayan bir hastaneye tecrit edildi ve hastanın aile üyeleri gözlem altına alındı.
-Sn. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında tüm bakanların katıldığı corona virüs toplantısında; ilkokul, ortaokul ve
liselerin 16 Mart 2020'den başlayarak bir hafta boyunca kapatılarak, sonrasında uzaktan eğitim verilmesi, üniversitelerin
üç hafta kapalı olması, spor maçlarının nisan sonuna kadar seyircisiz oynanması kararı alındı
-Koronavirüs bulaşmış ilk vakanın bir akrabasının da hastalığa yakalandığı açıklandı.

11.

13 Mart

12.

14 Mart

-Akşam saatlerinde yine aynı aileden üç kişinin daha testinin pozitif çıktığı açıklandı.
-Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, İsveç, Avusturya ve Hollanda'ya giden ve giden tüm uçuşları
durduruldu.
-Umreden dönen bir kişide testin pozitif çıktığı açıklandı.
-Gürcistan sınırı kapatıldı.
-Teyit edilen vaka sayısının 18'e yükseldiği, yeni vakalardan 7'sinin Avrupa, 3’ünün ABD kaynaklı olduğu bildirildi.

13.

15 Mart

-Umreden dönen 10.300 vatandaşımızın 5392’si Ankara'da 4938’i Konya'da devlet yurtlarında karantinaya alındı.
-Diskotek, bar ve gece kulübü gibi eğlence yerleri kapatıldı.
-Teyit edilen vaka sayısının Orta Doğu, Avrupa ve ABD kaynaklı yeni vakalarla 47'ye yükseldiği açıklandı.

14.

16 Mart

-Mısır, İngiltere, İrlanda, İsviçre, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri uçuş yasağı uygulanan ülkeler listesine
eklendi.
-Kafeler, spor salonları, internet kafeler ve sinema salonları geçici olarak kapatıldı.

15.

17 Mart

-89 yaşındaki hastanın koronavirüsten ilk vefat eden vatandaşımız olduğu ve teyit edilen vaka sayısının 98'e yükseldiği
bildirildi.

16.

18 Mart

-61 yaşındaki hastanın koronavirüsten ikinci vefat eden vatandaşımız olduğu ve teyit edilen vaka sayısının 191'e
yükseldiği bildirildi.

-Sn. Cumhurbaşkanımız, halkı evde kalmaya ve acil durumlar dışında hastanelere gitmemeye çağırdı.
-Ayrıca 76 yaş üzeri emeklilerin maaşlarının evlerine teslim edileceğini bildirdi.
-85 yaşındaki bir bayan hastanın koronavirüsten vefat ettiği, teyit edilen 168 yeni vaka olduğu bildirildi.
-Futbol, voleybol, basketbol ve hentbol ligleri ertelendi.
17.

19 Mart

-15 Mart 2020'de vefat eden eski K.K.K. E. Org. Aytaç Yalman'ın ölümünün koronavirüsten kaynaklandığı bildirildi.
-Çeşme limanı gümrük çalışanı bir kişide koronavirüs çıktığı, liman çalışanı ve ailesi olmak üzere 45 kişinin karantinaya
alındığı bildirildi.
-ÖSYM takvimindeki TUS dahil 9 sınav ertelendi.
-Toplam vaka ve vefat sayısının sırasıyla 670 ve 9'a yükseldiği bildirildi.

18.

20 Mart

-Özel ve vakıf hastaneleri de dahil olmak üzere, enfeksiyon hst., göğüs hst.,dahiliye ve mikrobiyoloji branşlarında en
az iki uzman hekimi olan tüm hastaneler koronavirüs pandemi hastaneleri olarak ilan edildi.
-12 yaşlı hastanın vefat ettiği, teyit edilen vaka sayısının 947'ye yükseldiğini bildirildi.
-Askeri yemin/terhis/teskere vb törenler geçici olarak askıya alındı
-Berber, kuaför ve güzellik salonları kapatıldı.
-Bahçe, park ve gezinti yerlerinde mangal yapılması yasaklandı

19.

21 Mart

-65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
-Restoran, yemek yerleri ve pastanelerin oturmak için halka kapatıldığı ve sadece eve paket veya gel-al servis yapılacağı
bildirildi.
-Fenerbahçe basketbol ekibindeki bazı oyuncularda ve idari personelde koronavirüs hastalığı belirtileri olduğu
açıklandı.
-Vaka sayısının 1236’ya, vefat edenlerin ise 30'a yükseldiği açıklandı.

20.

22 Mart

-Kamu kurum ve kuruluşlarına alternatif ve esnek programlara izin vermeleri ve mümkünse uzaktan çalışmayı zorunlu
kılmaları bildirildi.
-Sağlık çalışanlarının 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağından muaf oldukları açıklandı.

-Vaka sayısının 1529’a, vefat edenlerin ise 37'ye yükseldiği açıklandı.
21.

23 Mart

-Hastalığın tedavisinde etkili olduğunu bildiren Favipiravir adlı ilacın ithal edilerek yoğun bakım hastalarına
uygulanmaya başladığı duyuruldu.
-Yurt dışından gelen ve evde karantinaya alınan vatandaşlarımızın sayısının 11.269 olduğu açıklandı

22.

24 Mart

-Vaka sayısının 1872’ye, vefat edenlerin ise 44’e yükseldiği açıklandı.
-Toplu taşıma araçlarının kapasitelerinin sadece% 50'sine yolcu alabilmesine yönelik düzenleme getirildi.
-Vaka sayısının 2433’e, vefat edenlerin ise 59’a yükseldiği açıklandı.

23.

25 Mart

-Sağlık Bakanı yaşları 60'ın üzerinde 2 hastanın taburcu olduğunu, 26 hastanın iyileştiğini açıkladı.
-Uzaktan öğretimin 30 Nisan'a kadar devam edeceği bildirildi.

24.

26 Mart

-Vaka sayısının 3629’a, vefat edenlerin ise 75’e yükseldiği açıklandı.
-Vaka sayısının 5698’e, vefat edenlerin ise 92’ye yükseldiği açıklandı.
-Sağlık Bakanı yoğun bakımda yatan 344 hasta olduğunu ve yoğun bakım yatak doluluk oranının %63 olduğunu, 241
hastanın entübe olduğunu açıkladı.

25.

27 Mart

-Bilim kurulu önerileri doğrultusunda Sn. Cumhurbaşkanımız tarafından; şehirler arası seyahatlerin valilik iznine
bağlandığı, yurt dışı uçuşların sonlandırıldığı, toplu taşıma araçlarında seyrek oturma düzenine geçildiği, piknik
alanlarının hafta sonları kapatıldığı, askerlerin celp ve terhis dönemlerinde 14 gün karantinaya alınacağı ve tüm il
valiliklerinde kurulacak pandemi kurulları marifetiyle ilave tedbirler alınabileceği bildirilmiştir.

26.

28 Mart

-Vaka sayısının 7402’ye, vefat edenlerin ise 108’e yükseldiği açıklandı.

27.

29 Mart

-Vaka sayısının 9217’ye, vefat edenlerin ise 131’e yükseldiği açıklandı.

28.

30 Mart

29.

31 Mart

-Vaka sayısının 10827’ye, vefat edenlerin ise 168’e yükseldiği açıklandı.
-Sn. Cumhurbaşkanımız, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" adıyla bir bağış kampanyası başlatıldığını açıkladı.
-Vaka sayısının 13531’e, vefat edenlerin ise 214’e yükseldiği açıklandı.

-Vaka sayısının 15679’a, vefat edenlerin ise 277’e yükseldiği açıklandı.
-Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada 81 ilin tamamında vaka olduğunu, 39 ilde vefat olduğunu açıkladı.
30.

01 Nisan

-En çok vaka ve vefat tespit edilen il 8.852 vaka ve 117 vefat ile İstanbul olarak açıklandı. İstanbul'u 853 vaka ve 18
ölüm ile İzmir ve 712 vaka ve 7 ölümle Ankara takip etti.
-Ayrıca 601 sağlık çalışanının enfekte olduğu, 1 doktorun hayatını kaybettiği belirtildi.
-Vaka sayısının 18135’e, vefat edenlerin ise 356’ya yükseldiği açıklandı.

31.

02 Nisan

-Sağlık Bakanı son 24 saat içerisinde 82 hastanın iyileştiğini ve bu süre içerisinde hayatını kaybedenlerin %82'sinin 60
yaş ve üzerinde olduğunu açıkladı.
-Vaka sayısının 20921’e, vefat edenlerin ise 425’e yükseldiği açıklandı.

32.

03 Nisan

-Sn. Cumhurbaşkanımız yaptığı basın açıklamasında ülke genelinde 1 Ocak 2000 ve üzeri doğumlular için de sokağa
çıkma yasağı getirildiğini, pazar ve market gibi toplu bulunan alanlarda maske zorunluluğu getirildiğini ve 30
büyükşehir ile Zonguldak'a giriş çıkışların 15 gün boyunca durdurulduğunu açıkladı
-Vaka sayısının 23934’e, vefat edenlerin ise 501’e yükseldiği açıklandı.

33.

04 Nisan

-Dışişleri Bakanlığı 156 vatandaşımızın yurt dışında hayatını kaybettiğini açıkladı. (Fransa’da 55, Almanya’da
31,Hollanda’da 22, İngiltere’de 16, Belçika’da 14, ABD’de 7, İsveç’te 5, İsviçre’de 3, Avusturya’da 2 ve Lübnan’da 1)

34.

05 Nisan

-Vaka sayısının 27069’a, vefat edenlerin ise 574’e yükseldiği açıklandı.
-Vaka sayısının 30217’ye, vefat edenlerin ise 649’a yükseldiği açıklandı.
-Sağlık Bakanlığı tarafından hastanelerde hasta ziyaretleriyle ilgili yapılan düzenleme kapsamında, sağlık kuruluşlarına
girişlerde vatandaşların tıbbi maske takmalarının zorunlu hale getirildiği bildirildi.

35.

06 Nisan

- Sağlık Bakanı artan test sayısına göre vaka sayısındaki artışın düşük seyrettiğini bildirdi.
-Sn. Cumhurbaşkanımız Maskelerin para ile satılmasının yasaklandığını, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'ye, 1000’er
yataklı hastane yapılacağını duyurdu.

36.

07 Nisan

-Vaka sayısının 34109’a, vefat edenlerin ise 725’e yükseldiği açıklandı.

-Sağlık Bakanı Toplum Bilimleri Kurulu’nun önümüzdeki günlerde ilk toplantısını yapacağını, vakaların pnömoniye
dönme oranlarında, 24 Mart’tan itibaren her geçen gün giderek düşüş yaşandığını ve İstanbul’da planlanan iki tane bin
yataklı hastanenin sadece pandemi hastanesi olarak planlanmadığını bildirdi.
-Önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek mobil uygulama ile vakaların takiplerinin yapılacağı açıklandı.
37.

08 Nisan

-Vaka sayısının 38226’ya, vefat edenlerin ise 812’ye yükseldiği açıklandı.
-Vaka sayısının 42282’ye, vefat edenlerin ise 908’e yükseldiği açıklandı.

38.

09 Nisan

- Sağlık Bakanı eczanelerden ücretsiz maske verilmesine başlanacağını, cep telefonunda oluşturulacak bir kod sistemi
ile vatandaşların herhangi bir eczaneye giderek 5 adet maskesini alabileceğini bildirdi.
-Vaka sayısının 47029’a, vefat edenlerin ise 1006’ya yükseldiği açıklandı.

39.

10 Nisan

-İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 11 Nisan Cumartesi saat
00.00'dan itibaren 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
-Vaka sayısının 52167’ye, vefat edenlerin ise 1101’e yükseldiği açıklandı.

40.

11 Nisan

-İstanbul Valiliği, 13 Nisan 2020 Pazartesi günü saat 05.00’ten itibaren geçerli olmak üzere toplu taşıma araçlarında
sosyal mesafenin korunmasına yönelik tedbir ve kararları açıkladı.
-Vaka sayısının 56956’ya, vefat edenlerin ise 1198’e yükseldiği açıklandı.

41.

12 Nisan

-Ankara Valiliği, 13 Nisan 2020 Pazartesi günü saat 05.00’ten itibaren geçerli olmak üzere toplu taşıma araçlarında
sosyal mesafenin korunmasına yönelik tedbir ve kararları açıkladı.
-Vaka sayısının 61049’a, vefat edenlerin ise 1296’ya yükseldiği açıklandı.

42.

13 Nisan

-Sn. Cumhurbaşkanımız, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasaklarının önümüzdeki hafta sonları da devam edeceğini
açıkladı. Ayrıca Yeşilköy ve Sancaktepe’de kurulması planlanan biner yataklı hastane dışında Hadımköy’de de 100,
Derince’de de 200 yataklı hastane kurulacağını bildirdi.
-Denizli İl Pandemi Kurulu kararı ile kentte kesin veya olası corona virüsü tanılı hastanede yatış gerektirmeyen ve
evinde izole olması uygun görülmeyen hastaların takiplerinin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü KYK’ya bağlı öğrenci
yurtlarında yapılması kararlaştırıldı.

-Beyoğlu Kaymakamlığı, corona virüsü önlemleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kızılay Meydanı,
Zincirlikuyu, Fatih Sultan ve Müverrih Ali Caddeleri'nin 14 Nisandan itibaren 09:00 ile 21:00 saatleri arasında 14 gün
süreyle yayalar için giriş ve çıkışlara kapatıldığını açıkladı.
-Hastane dışında gerçekleşen ve COVID-19 şüphesi taşıyan ölümlerin, savcıların talepleri doğrultusunda Adli Tıp
Kurumu'na sevk edildiği, Corona virüsü testi yapılan cenazelerde, pozitif sonuç alınanların Sağlık Bakanlığı verilerine
eklendiği bildirildi.
-Vaka sayısının 65111’e, vefat edenlerin ise 1403’e yükseldiği açıklandı.
-MSB tarafından yapılan açıklamada, 53bin yükümlünün silah altına alınmasının ertelendiği, halen silah altında olan
Kasım 2019 celbi erlerin terhis tarihlerinin bir ay ertelendiği bildirildi.
43.

14 Nisan

-Sağlık Bakanı tarafından filyasyon amacıyla Türkiye genelinde 4600 ekibin görev yaptığı açıklandı.
-Suudi Arabistan'da bulunan 314 Türk vatandaşı, corona virüs nedeniyle Türk Hava Yolları'na ait uçakla Samsun’a
getirilerek, yapılan sağlık kontrolünün ardından karantinaya alınacağı Çorum'da bulunan Kredi Yurtlar Kurumuna ait
öğrenci yurdunda götürüldü.
-Vaka sayısının 69362’ye, vefat edenlerin ise 1518’e yükseldiği açıklandı.

44.

15 Nisan

-İçişleri Bakanlığı COVID-19 salgını nedeniyle bugün saat 15.00 itibarıyla 58 ildeki 227 yerleşim yerinde karantina
tedbirleri uygulandığını, 14 ildeki 41 yerleşim yerinde uygulanan karantina kararının ise kaldırıldığını bildirdi.
-Yükseköğretim Kurulu Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel
Kurulunda kabul edildi. Buna göre, üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde yaz tatilinde eğitim verileceği bildirildi.

45.

16 Nisan

-Vaka sayısının 74193’e, vefat edenlerin ise 1643’e yükseldiği açıklandı.
-Vaka sayısının 78546’ya, vefat edenlerin ise 1769’a yükseldiği açıklandı.

46.

17 Nisan

-Milli Savunma Bakanı, MKE tarafından tamamen yerli ve milli imkânlarla mekanik solunum cihazı üretildiğini, cihazın
seri üretimine en kısa sürede geçilerek haftada 500 mekanik solunum cihazı üretileceğini bildirdi.
-Sağlık Bakanı filyansyon ile ve artan test sayılarıyla vaka sayılarımızda artışın devam ettiği, ancak artış hızı ve günlük
hastaneye yatan sayısında düşüş yaşandığını bildirdi.

-Vaka sayısının 82329’a, vefat edenlerin ise 1890’a yükseldiği açıklandı.

47.

-İçişleri Bakanlığınca, 81 ilin valiliğine gönderilen “Şehir Giriş, Çıkış Tedbirleri” ek genelgesine göre, 31 ile getirilen
giriş ve çıkış kısıtlaması 15 gün daha uzatıldı.
18 Nisan

-Dışişleri Bakanı bugüne kadar 74 ülkeden 25 binden fazla Türk vatandaşının Türkiye’ye getirilerek yurtlarda
karantinaya alındığını, ramazan ayından önce Türkiye’ye dönmek isteyen vatandaşlar için yapılan hazırlıklar
kapsamında 70 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın başvurusuna istinaden 72 ülkeden 105 sefer daha planlandığını
belirterek, yurt dışında corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşı sayısının 342'ye çıktığını bildirdi.
-Vaka sayısının 89306’ya, vefat edenlerin ise 2017’ye yükseldiği açıklandı.

48.

19 Nisan

-MSB tarafından; çeşitli tipte maske, tulum ve hijyenik malzeme üretimine hız kazandırıldığı ve numune hammadde ile
başlatılan AR-GE çalışmaları kapsamındaki ilaç geliştirme projesinin TÜBİTAK'a iletildiği bildirildi.
-Vaka sayısının 90980’e, vefat edenlerin ise 2140’a yükseldiği açıklandı.

49.

20 Nisan

-Sn. Cumhurbaşkanımız tarafından 23-26 Nisan tarihlerinde 31 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı, bugüne kadar
3 milyon vatandaşımıza destek verildiği, yaklaşık 1 milyon, 65 yaş üstü vatandaşımıza kolonya ve maske dağıtımı
yapıldığı, salgının yayılmasını engellemek için 239 yerleşim yerinin karantina altında tutulduğu, bugün itibarıyla 100
tane yerli solunum cihazının teslim alındığı, mayıs sonuna kadar 5 bin cihazın üretilmiş olacağı, geliştirme süreci biten
N95 ve N99 maskelerinin nanofiber esaslı filtrelerinin testlerine başlandığı ve en kısa sürede üretime geçilerek filtreler
konusunda dışa bağımlılığın sonlandırılacağını bildirildi.
-Vaka sayısının 95591’e, vefat edenlerin ise 2259’a yükseldiği açıklandı.
-Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, corona virüsü salgınının Türkiye'deki seyri ile ilgili olarak önümüzdeki 7 ile
10 gün içerisinde en tepe noktaya gelip sonrasında da aşağıya inmeyi beklediklerini bildirdi.

50.

21 Nisan

-Afyon Kocatepe Üni.bilim adamları her marka ventilatörle uyumlu uv-c cihazı geliştirerek, virüsün ortama yayılmasını
engelleyecek bir sistemin de patentini almış oldular.
-Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla kamu kurum ve
kuruluşlarındaki bütün çalışanların 24 Nisan 2020 Cuma günü izinli sayılması kararlaştırıldı.

51.

22 Nisan

-Vaka sayısının 98674’e, vefat edenlerin ise 2376’ya yükseldiği açıklandı.

-İzmir İTOB Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren biyoteknoloji firması olan TÜRKLAB’ın, corona virüsünün
teşhisine yönelik geliştirdiği erken tanı kiti TÜBİTAK tarafından da onaylandı. Şu an dünyada hâlihazırda kullanılan
ve büyük çoğunluğu Çin’den gelen tanı kitlerinden farklı olarak üretilecek kitlerin yaklaşık 100 kat daha hassas ve özgül
oldukları açıklandı.
-Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili eylül-ekim aylarının daha ağır bastığını bildirdi.
-Aşı çalışmaları ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı, aşı geliştirme ile ilgili çalışmaların 6 merkezde devam ettiğini,
konu ile ilgili İngiltere Sağlık Bakanı ile görüştüklerini ve her şey yolunda giderse aşının en iyi ihtimalle eylül ayında
hazır olabileceğini bildirdi.
-Dışişleri Bakanı COVID-19 ile ilgili ikinci tahliye kapsamında, bu gece itibarıyla 15 bin vatandaşımızın ülkemize
getirilerek farklı şehirlerde karantina altına alınacağını bildirdi.
-Vaka sayısının 101790’a, vefat edenlerin ise 2491’e yükseldiği açıklandı.
-Dünya Sağlık Örgütü'nün her hafta düzenlediği COVID-19 toplantısında, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü, son dönemde
Türkiye'deki günlük vaka sayısının arttığını, DSÖ Olay Yönetim Ekibi'nde görevli Dr.Catherine Smallwood, genel
olarak, Türkiye konusunda vaka sayılarının dengeye oturmasıyla birlikte temkinlik bir iyimserlik içerisinde olduklarını
bildirdi.
-Adalar Kaymakamlığı, Kovid-19 salgını nedeniyle ilçeye yapılacak tüm giriş ve çıkışların 26 Nisan Pazar saat 24.00
ile 31 Mayıs Pazar saat 24.00'a kadar durdurulmasına karar verildiğini duyurdu.
52.

23 Nisan

-Acıbadem Labcell Hücre Laboratuvarı ve Kordon Kanı Bankası Direktörü ve Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Ercüment
Ovalı, COVID-19 inaktif virüs aşısının, klinik öncesi laboratuvar ortamında test aşamasının tamamlandığını ve yarın
hayvan üzerinde deneylere başlanacağını bildirdi.
-Sn. Cumhurbaşkanımız geldiğimiz noktada salgının yatay seyre geçmeye başladığını, ramazan ayı boyunca da
tedbirlere en üst düzeyde riayeti sağlayarak, bayram sonrası ülkemizin normal hayata geçişinin hedeflendiğini
bildirdi. Buna göre, “normalleşme süreci”, Ramazan Bayramı’nı müteakiben COVID-19 aşısının bulunacağı tarihe
kadar 4 aşama içinde hayata geçirilecek. Aşamalar şu şekilde hayata geçecek:
Aşama 0 (Hazırlık dönemi): 4-26 Mayıs 2020,
Aşama 1: 27 Mayıs-31 Ağustos 2020,
Aşama 2: 1 Eylül-31 Aralık 2020,

Aşama 3: 1 Ocak 2021 - COVID-19 için aşının geliştirilerek uygulandığı tarih (şayet 1 ve 2’nci aşamada aşı henüz
geliştirilerek uygulanmamış ise).
53.

24 Nisan

-Vaka sayısının 104912’ye, vefat edenlerin ise 2600’e yükseldiği açıklandı.
-Bugün açıklanan verilere göre ilk kez; iyileşen hasta sayısı, yeni vaka sayısını geçti.
-Vaka sayısının 107773’e, vefat edenlerin ise 2706’ya yükseldiği açıklandı.
-Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik vaka sayılarının düşük seviyede olduğunu ve bunun ümit
verdiğini, bu konuda en büyük etkeninin sokağa çıkma kısıtlaması olarak gördüklerini, 1-2 haftada hastalığın zirve
yapmasını Haziran'da ise normal hayata dönülebileceğini düşündüklerini bildirdi.

54.

25 Nisan

-Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, Türkiye’de kamuoyuyla paylaşılan vakaların sadece PCR testi
pozitif çıkan hastalar olduğunu belirterek, mevcut vaka kadar daha COVID-19 hastası olabileceğini bildirdi. Halk
Sağlığı Yönetim Sistemi adındaki elektronik ortamda tüm bu hastaların kayıtlarının tutulduğunu belirten Azap,
kamuoyuyla paylaşılan rakamların sadece PCR testi pozitif çıkmış kişilerden oluştuğunu, olası vakaların sonradan da
toplam rakama dahil edilebileceğini, bazı ülkelerin bu yöntemle sayı düzeltmesi yaptığını söyleyerek, bu durumun
corona virüsü vaka sayısını 10-20 kat artırmayacağını açıklayan Azap, “Sonuçta testin yakalayamadığı grup. Bizim
klinik olarak düşünüp tedavi başladığımız grup eklenecek” derken, bunun da toplam sayıyı en fazla bir kat artıracağını
bildirdi.
-Dışişleri Bakanı, corona virüsü salgını nedeniyle bugüne kadar 60 bin Türk vatandaşının yurt dışından Türkiye'ye
getirildiğini açıkladı.

55.

26 Nisan

-Vaka sayısının 110130’a, vefat edenlerin ise 2805’e yükseldiği açıklandı.
-Günlük vefat sayısı 100’ün altına düştü.
-Vaka sayısının 112261’e, vefat edenlerin ise 2900’e yükseldiği açıklandı.

56.

27 Nisan

57.

28 Nisan

-Sn. Cumhurbaşkanımız, 1,2,3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını, 1 Mayıs günü bakkal ve
marketlerin yine saat 9:00 ile 14:00 arasında açık kalacağını ve ramazan sonrasında hayatın normale dönebileceğini
bildirdi.
-Vaka sayısının 114653’e, vefat edenlerin ise 2992’ye yükseldiği açıklandı.
-THY, COVID-19 salgını nedeniyle uçuş durdurma kararını 28 Mayıs'a kadar uzattı.

-Vaka sayısının 117589’a, vefat edenlerin ise 3081’e yükseldiği açıklandı.
-Milli Eğitim Bakanı normalleşme sürecinin normal seyretmesi halinde okulların 1 Haziranda açılabileceğini bildirdi.
58.

29 Nisan

-Sağlık Bakanı vakaların %60’a yakınının İstanbul’da olduğunu, vefat oranlarında %10’luk düşüş yaşandığını ve
%6,5’luk bir oranla toplam 7428 sağlık çalışanının enfekte olduğunu bildirdi.
- Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Eczaneler Dairesi Başkanlığı, maske temini hakkında
yayımladığı duyuruda, söz konusu kurum tarafından yapılan düzenleme ile filtreli maske kullanımına dair raporu
bulunan hastaların raporunu ibraz etmek suretiyle eczanelerden EN149 standardındaki (N95, FFP2/FFP3) maskeleri
temin edebilecekleri bildirildi.

59.

30 Nisan

-Vaka sayısının 120204’e, vefat edenlerin ise 3174’e yükseldiği açıklandı.
-Vaka sayısının 122392’ye, vefat edenlerin ise 3258’e yükseldiği açıklandı.

60.

01 Mayıs

-İngiliz haber ajansı Reuters, Türkiye'deki Kovid-19 vakalarının nasıl takip edildiğini uluslararası kamuoyuna duyurdu.
Ekipler adım adım takip edilirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ısrarla üstünde durduğu filyasyonun, Türkiye'de
yıllardır uygulandığı ve bu sebepten ötürü koronavirüs ile mücadelede büyük başarı sağlandığı aktarıldı.
-Vaka sayısının 124375’e, vefat edenlerin ise 3336’ya yükseldiği açıklandı.
-Sağlık Bakanı, 30 Mart’tan bu yana ilk kez günlük vaka sayısının 2 binin altına düştüğünü duyurdu.

61.

02 Mayıs

-TBMM sağlık birimindeki görevli doktorun COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından doktor tarafından
muayene edilen 201 personel ile 12 milletvekilinin evlerinde 14 günlük izolasyonları sağlandığı ve her gün aranılarak
sözel klinik takibi yapıldığı bildirildi.
-Vaka sayısının 126045’e, vefat edenlerin ise 3397’ye yükseldiği açıklandı.
-Sağlık Bakanı, 11 Mart’tan bu yana ilk kez bugün iyileşen hasta sayısının, mevcut hasta sayısını geçtiğini bildirdi.

62.

03 Mayıs

-İçişleri Bakanlığı'nca, bugün sona erecek 31 ile yönelik giriş/çıkış kısıtlamasının, yarın kabine toplantısında yeniden
değerlendirilmek üzere, pazartesi saat 24.00'e kadar uzatıldığı bildirildi.
-Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye’de yaklaşık 36 bin hayalet taşıyıcı olabileceğini ve hiç semptom
göstermeden hastalığı geçiren bu taşıyıcıların tespiti için yeni testlerin yapılacağını açıkladı.

-İçişleri Bakanlığınca bugün saat 20.00 itibari ile 47 ilimizdeki; 1 ilçenin tamamında, 4 beldede, 61 mahallede, 61 köyde
ve 6 mezra olmak üzere toplam 133 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmakta olduğunu bildirdi.
-Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Temsilcisi Dr. Irshad Ali Shaikh, Türkiye’nin huzurevleri ve bakım kuruluşlarında alınan
önlemlerle dünyaya örnek olduğunu ve bu tedbirlerin bir yayın haline getirilerek DSÖ içinde yayımlanması kararı
aldıklarını bildirdi.
-Vaka sayısının 127659’a, vefat edenlerin ise 3461’e yükseldiği açıklandı.
- Sn. Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin normalleşme takvimini açıkladı. Buna göre;
65 yaş üzeri vatandaşlarımız, ilk etapta sokağa çıkması sınırlandırması günlerinde 4 saat yürüme mesafesinde tahditli
olarak yani 10 Mayıs Pazar günü 11.00-15.00 saatleri arasında,
20 yaş altı için bu esneme iki grup halinde uygulanacak,
0-14 yaş grubu 13 Mayıs Çarşamba günü 11.00-15.00 saatleri arasında,
15 - 20 yaş grubu 15 Mayıs cuma günü yine 11.00-15.00 saatleri arasında, çıkarak hava alabilecek.
63.

04 Mayıs

Bu geceden itibaren 31 ile giriş çıkış sınırlaması 7 il (Antalya, Mersin, Muğla, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya) için
bitiyor, diğer iller için her hafta gelişmelere göre karar verilecek,
Berber, kuaför ve güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs’ta faaliyete geçecek,
Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığının belirlediği kurallara uyulması şartıyla alışveriş merkezleri 11 Mayıs’tan
itibaren hizmet vermeye başlayacak,
Piyasada satışına izin verilmeyen cerrahi maske ve bez maske satışına yeniden izin verilecek,
Askerlikle ilgili faaliyetler 1 Haziran’da, celp hizmetleri 5 Haziran’da, bedelli askerlik hizmetleri 20 Haziran’da yeniden
başlayacak.
-Vaka sayısının 129491’e, vefat edenlerin ise 3520’ye yükseldiği açıklandı.

64.

05 Mayıs

-İç ve dış hat seferlerini durduran Türk Hava Yolları uçuş yasağının sonlanması sonrasına yönelik uçuş taslağı hazırladı.
Plana göre, Haziran ayında yurt içinde tüm meydanlara uçuşlar planlanırken yurt dışında ise 19 ülke ve 23 noktaya
haftalık 75 uçuş planlandı.

65.

06 Mayıs

-Vaka sayısının 131744’e, vefat edenlerin ise 3584’e yükseldiği açıklandı.

-Sağlık Bakanı, normalleşme takviminin açıklanmasının ardından Corona virüsü ile mücadelede ilk dönemin geride
kaldığını ve ikinci döneme 'Kontrollü Sosyal Hayat' adının verildiğini bildirdi. Ayrıca 65 yaş üzeri vatandaşların
maskelere erişiminin de kolaylaştırılacağını belirterek açılacak AVM'lere sınırlı sayıda müşteri alınacağını ifade etti.
-Sağlık Bakanı, Ebola virüsü hastalığı ve Marburg virüsü enfeksiyonları tedavisi için geliştirilen koronavirüse karşı da
olumlu sonuçlar alınan Remdesivir ilacının 400 hasta için temin edildiğini açıkladı.
- Sağlık Bakanı Türkiye genelinde korona salgınının derecesini, taşıyıcılığı ve hastalık durumunu görmek için Hem
PCR hem de antikor testini yaparak, taşıyıcılığı, koruyuculuğu ve de hastalık durumunu ortayla koyan geniş, bir çalışma
yapılacağını ve bu kapsamda örneklem yöntemiyle bütün Türkiye'de 150 bin kişinin taranacağını açıkladı.
66.

07 Mayıs

-Vaka sayısının 133721’e, vefat edenlerin ise 3641’e yükseldiği açıklandı.
-Vaka sayısının 135569’a, vefat edenlerin ise 3689’a yükseldiği açıklandı.

67.

08 Mayıs

-Sağlık Bakanı vaka, ölüm ve iyileşen kişi sayısında düşüş olduğunu bildirdi.
-Aktif vaka sayısının 50000’in altına indiği bildirildi.

68.

09 Mayıs

-Vaka sayısının 137115’e, vefat edenlerin ise 3739’a yükseldiği açıklandı.

69.

10 Mayıs

-Vaka sayısının 138657’ye, vefat edenlerin ise 3786’ya yükseldiği açıklandı.
-Vaka sayısının 139711’e, vefat edenlerin ise 3841’e yükseldiği açıklandı.
-TSE, yıkanabilir bez maskeler için standartları belirledi. TSE tarafından yapılan açıklamada üretim, ambalaj, kullanım
ve yıkama işlemlerinin tek tek belirlendiği bildirildi.

70.

11Mayıs

-Sn. Cumhurbaşkanımız yapılan kabine toplantısı sonrası, 16-17-18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacağını
ve 18 - 19 Mayıs tarihlerinde marketler ve online platformların açık olacağını belirtti. Ayrıca; Adana, Diyarbakır,
Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerine de giriş-çıkış kısıtlamasının
kaldırıldığını bildirdi.
-Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, corona virüsüyle ilgili olası senaryolar kapsamında aşı bulununcaya kadar
dalgalar olabileceğini, tedbirlerle kontrol altına alınıp sonrasında gevşeme olduğunda tekrar ikinci dalga, üçüncü dalga
yaşanabileceğini, aşı ile insanlığın yüzde 60-70'i aşılanıncaya kadar böyle dalgalanmalarla gidebileceğini bildirdi.

-Türkiye Basketbol Federasyonu ve Türkiye Voleybol Federasyonu, COVID-19 salgını dolayısıyla ING Basketbol
Süper Ligi, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi, AXA Sigorta Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Liglerinin
sona erdirildiğini açıkladı.
-Denizli’de İl Hıfzıssıhha Meclisi maskesiz sokağa çıkmayı yasakladı. Daha önce Aydın ve Bartın'da da valilik kararı
ile maskesiz sokağa çıkma yasağı getirilmişti.
-Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca, corona virüs ile mücadele sürecinde, turistik tesislerin "Sağlıklı Turizm
Sertifikasyonu" alabilmeleri için kriterler belirlenirken, "izolasyon alanları ve odaları" oluşturma şartı getirilen şartlar
arasında ilk sırada yer aldı.
-Yüksek Öğretim Kurulu tarafından, üniversitelerde dönem sonu sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına ait diğer
sınavların, yüz yüze gerçekleştirilmeyeceği bildirildi.
-TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, corona virüsü tedavisine yönelik ilaç ve aşı ile ilgili 29 üniversite 8 firma
ve 9 araştırma kurumu tarafından yürütülen 17 proje ile ilgili olarak haziran ayında müjde vermek istediklerini bildirdi.
71.

12 Mayıs

-Vaka sayısının 141475’e, vefat edenlerin ise 3894’e yükseldiği açıklandı.
-Vaka sayısının 139711’e, vefat edenlerin ise 3952’ye yükseldiği açıklandı.

72.

13 Mayıs

-Sağlık Bakanı yoğun bakımdaki hasta sayısının ilk kez binin altına düştüğünü bildirdi.
-Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanların 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü idari izinli sayılacağı açıklandı.
-Vaka sayısının 144749’a, vefat edenlerin ise 4007’ye yükseldiği açıklandı.

73.

14 Mayıs

-Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla ve Uşak İl Hıfzısıhha
Kurullarınca, sokağa maskesiz çıkılması yasaklandı.
-Vaka sayısının 146457’ye, vefat edenlerin ise 4055’e yükseldiği açıklandı.

74.

15 Mayıs

-Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun,
Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilde alınan sokağa çıkma yasağı başladı.
-İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlıkları bulunanların pazar günü saat 12:00
ile 18:00 arasında sokağa çıkabilecekleri bildirildi.

-Dışişleri Bakanı COVID-19 nedeniyle 114 ülkeden 70 bine yakın vatandaşımızın ülkemize getirilerek 14 günlük
karantinaya tabi tutulduğunu bildirdi.
-Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Karabük, Sakarya,
Kırklareli, Burdur, Siirt, Rize, Kayseri, Tunceli, Kırıkkale ve Uşak olmak üzere toplam 19 İl Hıfzısıhha Kurullarınca,
sokağa maskesiz çıkılması yasaklandı.
75.

16 Mayıs

-Vaka sayısının 148067’ye, vefat edenlerin ise 4096’ya yükseldiği açıklandı.

76.

17 Mayıs

-Vaka sayısının 149435’e, vefat edenlerin ise 4140’a yükseldiği açıklandı.
-Vaka sayısının 150593’e, vefat edenlerin ise 4171’e yükseldiği açıklandı.
-Sn. Cumhurbaşkanımız kabine toplantısı sonrası;
23-24-25-26 Mayıs’ta 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını,

77.

18 Mayıs

15 kent (Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya,
Samsun, Van ve Zonguldak) için geçerli olan şehirlerarası seyahat kısıtlamasının 15 gün süreyle uzatıldığını,
29 Mayıs Cuma günü cuma namazıyla birlikte valilik ve müftülüklerce belirlenen şartları uygun olan camilerin ibadete
açılacağını,
Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı eğitim öğretim yılının sona erdiğini, yeni eğitim öğretim yılının önümüzdeki Eylül
ayında başlayacağını bildirdi.
-Vaka sayısının 151615’e, vefat edenlerin ise 4199’a yükseldiği açıklandı.
-Bugünkü vefat sayısının, son bir ay içerisindeki en düşük can kaybı olduğu ifade edildi.

78.

19 Mayıs

-Kızılay Genel Başkanı, şu ana kadar Sağlık Bakanlığı'nın ilettiği listeden 15 bin 900 iyileşen hasta ile temas
kurduklarını, bu hastalardan 4236'sının bağış yapma koşullarını taşıdığını, immün plazma bağışında stoklama yapacak
kadar çok bağış aldıklarını ve şu an immün plazma bağışı bekleme listesinde kimsenin kalmadığını bildirdi.
-Van'da, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla yarından itibaren maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

79.

20 Mayıs

-Vaka sayısının 152587’ye, vefat edenlerin ise 4222’ye yükseldiği açıklandı.
-Sağlık Bakanı, günlük vaka sayısının ilk kez binin altına düştüğünü açıkladı.

-THY iç hat seferlerinin 4 Haziran’da dış hat seferlerinin ise 10 Haziran’da başlayacağını bildirildi.
-Sağlık Bakanı, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ile ilgili olarak 65 yaş üzeri vatandaşların memleketlerine 1 aylık
sürede zarfında dönmemek şartıyla Kaymakamlıklardan izin alınarak gidebileceklerini bildirdi.
-Salgın nedeniyle mart ayından bu yana sağlık turizmine kapalı olan hastaneler bugünden itibaren hasta kabul ederken,
ilk etapta karaciğer, kanser gibi tedavisi ertelenmeyecek olanlara öncelik verileceği bildirildi.
-Erciyes Üniversitesi'nde COVID-19’a karşı geliştirilen hücre kültür temelli inaktif aşı adayının deney hayvanları
denemelerine 15 Mayıs 2020 tarihi itibariyle başlandığı, devam eden süreçte aşılanan hayvanlarda aşı adayının
etkinliğinin test edileceği bildirildi.
- Sağlık Bakanı, bayram sonrası normalleşme adına Hayat Eve Sığar uygulamasıyla birlikte HES kodu sistemine
geçileceğini, bu kod ile seyahatte en üst düzeyde güvenlik sağlanacağını ve risk varsa onay verilmeyeceğini bildirdi.
-Yurt dışından Türkiye'ye gelen Türk vatandaşlarının artık öğrenci yurtlarında karantinaya alınmayacağı, havaalanında
yapılan muayene sonrası semptom görülen kişilerin izole edilerek hastaneye götürüleceği, herhangi bir semptom
belirlenemeyen kişilerin ise kendilerini 14 gün boyunca evlerinde izole edecekleri bildirildi.
80.

21 Mayıs

-Vaka sayısının 153548’e, vefat edenlerin ise 4249’a yükseldiği açıklandı.
- Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin açılışı yapıldı.
-Vaka sayısının 154500’e, vefat edenlerin ise 4276’ya yükseldiği açıklandı.

81.

22 Mayıs

-Rusya tarafından yapılan açıklamada, Türk ve Rus bilim adamlarının COVID-19 aşısı için beraber çalışma kararı aldığı
bildirildi.
- Sağlık Bakanlığı hazırladığı taksi duraklarında alınacak önlemler ile taksi şoförlerinin ve müşterilerin alması gereken
önlemleri hazırladığı broşürler ile bildirdi.
-Vaka sayısının 155686’ya, vefat edenlerin ise 4308’e yükseldiği açıklandı.

82.

23 Mayıs

-Gençlik ve Spor Bakanı, corona virüsü tedbirleri kapsamında yurt dışından Türkiye’ye gelen vatandaşların ağırlandığı
Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı yurtlarda kimsenin kalmadığını bildirdi.
-Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, hem başvuru hem yatan hasta hem de pozitif çıkan hasta sayısında son
derece azalma olduğunu söyleyerek; el öpmelerin ve temasın yoğun olduğu bayramda sokağa çıkma kısıtlaması
getirilmesinin oldukça yerinde bir karar olduğunu bildirdi.

-Vaka sayısının 156827’ye, vefat edenlerin ise 4340’a yükseldiği açıklandı.
83.

24 Mayıs

-Sağlık Bakanlığı Koronavirüs (corona virüsü) Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, sonbahar, kış aylarında
salgında ikinci bir dalga beklediklerini, havaların soğumasıyla birlikte virüsün kolay yayılabileceği ortamın oluştuğunu
bildirdi.
-Vaka sayısının 157814’e, vefat edenlerin ise 4369’a yükseldiği açıklandı.

84.

25 Mayıs

-Dün bir ay sonra günlük iyileşen hasta sayısı yeni vakaların gerisinde kalmıştı. Ancak bugün açıklanan verilere göre
iyileşen sayısı yeniden yükselişe geçti.
-Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi.
-Vaka sayısının 158762’ye, vefat edenlerin ise 4397’ye yükseldiği açıklandı.
-Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerini perşembe günü başlatacaklarını bildirdi.
-İçişleri Bakanlığı 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması boyunca ihlalde bulunan 47 bin 831 kişi hakkında adli ya da idari
işlem yapıldığını bildirdi.

85.

26 Mayıs

-5 Haziran tarihinde iç hat uçuşlarına başlamayı planlayan THY, yeni dönem ile ilgili olarak yayımladığı spotta: Şimdi
uçuşa hazırlanma zamanı. Sağlıklı uçuş için el bagajı yok, küçük el çantası var. Koridorlarda kuyruk ve temas yok.
Anons ile sıra numarasına göre, biniş için arka sıradan öne doğru, iniş için önden arkaya doğru sırasını bekleyerek anons
ile. Maskeni tak. Her dört saatte bir değiştirecek kadar yanında yedek masken olsun. Sosyal mesafeni koru, mümkün ve
makul olan her yerde buna dikkat et. Hijyene dikkat, el yıkamak ve mümkün olduğunca online işlemler ile seyahat”
ifadelerini kullandı.

86.

27 Mayıs

-Vaka sayısının 159797’ye, vefat edenlerin ise 4431’e yükseldiği açıklandı.
-Vaka sayısının 160979’a, vefat edenlerin ise 4461’e yükseldiği açıklandı.
-Sn. Cumhurbaşkanmız Kabinesi Toplantısının ardından;

87.

28 Mayıs

Şehirlerarası seyahat sınırlamasının 1 Haziran'dan itibaren kaldırılacağını,
Kronik rahatsızlığı bulunmayan kamu çalışanlarının normal çalışmaya başlayacağını,
01 Haziran'dan itibaren restoran ve kafe gibi yerlerin saat 22:00'ye kadar açılabileceğini ancak nargile kafelerin kapsam
dışı tutulduğunu,

Sokağa çıkma yasağı uygulanan 20 yaşın 18'e çekildiğini, 65 yaş için sokağa çıkma kısıtlamasına devam edileceğini ve
bu vatandaşlarımızın pazar günleri saat 14.00-20.00 arasında sokağa çıkabileceğini,
Müze ve ören yerleri ile plajlar, milli parklar ve bahçelerin belirlenen kurallar dâhilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete
geçebileceğini,
Hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren yeniden faaliyete geçebileceğini,
Bireysel sporlarla ilgili sınırlamaların kaldırıldığı, spor tesisleri ile içlerindeki tesislerin gece 24.00'e kadar hizmet
verebileceğini,
Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığı ile ilgili sınırlamaların da belirlenen kurallar dâhilinde kaldırıldığını bildirdi.
-İçişleri Bakanlığı'nca, Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya,
Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerimizde 29 Mayıs saat 24.00 ile 31 Mayıs saat 24.00 arasında sokağa
çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verildiği bildirildi.
88.

29 Mayıs

-Vaka sayısının 162120’ye, vefat edenlerin ise 4489’a yükseldiği açıklandı.
-Vaka sayısının 163103’e, vefat edenlerin ise 4515’e yükseldiği açıklandı.
-Sağlık Bakanı Koca, toplam corona testinin 2 milyonu geçtiğini ve yeni vaka sayısının yeniden binin altına düştüğünü
bildirdi.

89.

30 Mayıs

-İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Şehir Giriş/Çıkış Seyahat Kısıtlaması" konulu gönderdiği genelgeye göre, şehirler
arası toplu ulaşım araçları ile yapılacak yolculuklarda, seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı.
-Sağlık Bakanlığı pandemi kapsamında kontrollü normalleşme sürecine ilişkin restoran, kafe, tatlıcı gibi mekânlarda
uygulanacak önlemleri açıkladı.

90.

31 Mayıs

-Gazi Üniversitesi Rektörü ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan, 'hidroksiklorokin'
ilacıyla ilgili düzenlemenin yapıldığını, bu kapsamda ya hastanede dozunu azaltarak kullanılacağını ya da alternatif
ilaçlar önerileceğini bildirdi.

91.

01 Haziran

- Haziran ayının ilk günü normalleşme süreci ile birlikte tüm haber kanallarında ortak haber ilk günde vatandaşlarımızın
sınavı veremeyerek tedbirleri gevşettiği yönünde oldu.

92.

10 Haziran

- 18 yaş altındakilere ebeveynleri yanında olmak şartıyla süre kısıtlamasız ve 65 yaş üstündekilere 10.00-20.00 saatleri
arasında sokağa çıkmak serbestleştirildi.

Sağlık Bakanınca hastaneye yatırılan hastaların yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacının arttığı bildirildi.
93.

11 Haziran

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da vaka sayılarında artış yaşandığı bildirildi.

94.

12 Haziran

- Yurtdışı uçuşlar başladı.

95.

14 Haziran

-786’ya kadar düşen günlük vaka sayısı 1562 olarak açıklanırken tedbirlerde gevşeme olmaması için uyarılarda
bulunuldu.
-Maskesiz sokağa çıkma yasağı 45 ile genişletildi.
Bilim kurulu üyeleri 2’nci dalga uyarısında bulundular.
-YÖK tarafından yapılan sınavlar süresince sokağa çıkma yasağı uygulandı.

96.

17 Haziran

98.

20, 27 ve 28
Haziran
30 Haziran

99.

14 Temmuz

-Sağlık Bakanlığınca 81 ilde yürütülen antikor tarama test sonuçlarına göre toplumun binde sekizinde antikora
rastlandığı bildirildi.
-Günlük vaka sayısının yeniden 1000’in altına düştüğü açıklandı. (992)

100.

22 Temmuz

-Restoran ve kafelerin çalışma saatleriyle ilgili kısıtlama kaldırıldı.

101.

04 Ağustos

-Kurban bayramı tatilinin de etkisiyle vaka sayısı 1000’in üzerine çıktı.(1083)

102.

16 Ağustos

-Sağlık Bakanı son 45 günün en yüksek vaka sayısına ulaşıldığını açıkladı.(1256)

103.

17 Ağustos

-Ankara’da 65 yaş üstü vatandaşların düğün. Cenaze ve pazaryeri gibi toplu bulunulan yerlere girişleri yasaklandı.

104.

24 Ağustos

-Kronik hastalığı olan çalışanların aile hekimlerinden alacakları belge ile idari izinli sayılacakları bildirildi.

105.

26 Ağustos

106.

01 Eylül

-Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle kamu kurum ve kuruluşlarında dönüşümlü, esnek ve uzaktan
çalışmaya izin verildi.
-30 Temmuz itibarıyla 10678 aktif vaka varken bugün bu sayının 16977’ye ulaştığı açıklandı.

107.

02 Eylül

-Sağlık Bakanı 1’inci dalganın 2’nci pikinin yaşandığını bildirdi.

108.

07 Eylül

-81 ilde toplu taşımada ayakta yolcu alınması yasaklandı.
Kronik hastaların 01 Ocak 2020 tarihine kadar geçerli olan raporlarının ikinci bir duyuruya kadar uzatıldığı açıklandı.

97.

109.

08 Eylül

-81 ilde tüm alanlarda maske takılması zorunlu kılındı.

110.

10 Eylül

-Sağlık Bakanı salgında artış yaşandığını vaka sayısının iki katına çıktığını bildirdi.

111.

16 Eylül

-Sağlık Bakanı Sinovac aşısının 3 gönüllü sağlık çalışanında denenmeye başlandığını duyurdu.

30 Eylül

113.

02 Ekim

-İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge ile şehirlerarası ve şehir içi toplu taşıma araçları ile kamu ve özel konaklama
tesislerinde HES kodu kullanım zorunluluğu getirildi.
Sağlık Bakanı "Her vaka, hasta değildir. Çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var ve büyük
çoğunluğu bunlar oluşturuyor." açıklamasında bulundu.
-Sağlık Bakanı STK ve bilim kuruluşlarının etkinliklerinin iki ay ertelendiğini duyurdu.

114.

22 Ekim

-Sağlık Bakanı salgının Anadolu’da 2’nci zirvesinin yaşandığını açıkladı.

115.

27 Ekim

-Sağlık çalışanlarının istifa, emeklilik ve yıllık izinleri durduruldu.

116.

28 Ekim

-Sağlık Bakanı son bir haftada İstanbul’da vaka artışının %62 oranında gerçekleştiğini açıkladı.

117.

03 Kasım

-Sn. Cumhurbaşkanımız lokanta, kafe vb. işletmelerin faaliyetlerinin 22.00’da sona ereceğini açıkladı.

06 Kasım

112.

119.

09 Kasım

-Bilim Kurulu üyesi Necmi İlhan Covid 19 vaka sayısının 400 bine yaklaştığını, 40 bin sağlık çalışanına tanı
konulduğunu ve yarısı hekim olmak üzere 100 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini açıkladı.
-BioNTech aşısının %90’ın üzerinde etkili olduğu açıklandı.

120.

11 Kasım

-81 ilde sokakta sigara içmek yasaklandı.

17 Kasım

-Hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma yasağı getirildi.
Yeme içme yerlerinin sadece paket servis verilmesi ve eğitimin bu 31 Aralık tarihine kadar yüz yüze verilmesi
kararlaştırıldı.
65 yaş üstüne 10.00-13.00 ve 20 yaş altındakilere 13.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.
Sinema ve kahvehaneler kapatıldı.
-Sağlık Bakanı “açık test politikası”na geçildiğini ve son 24 saatteki vaka sayımızın 28.351 olduğunu açıkladı.

118.

121.

122.

25 Kasım

123.

01 Aralık

-Hafta içi 21.00-05.00 saatleri ile hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

124.

07 Aralık

-Bilim Kurulu hafif vakalar ve yakın temaslılarda karantina süresini 10 güne düşürdü.

125.

18 Aralık

-Covid 19 sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edildi.

126.

20 Aralık

-İngiltere’de tespit edilen mutasyonlu virüs sebebiyle İngiltere’den gelen tüm yolcular test yapılarak karantinaya alındı.

21 Aralık

-Yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması ve yılbaşı gecesi konaklama tesisi vb. yerlerde eğlence yapılmaması
kararlaştırıldı.
-Sağlık Bakanı ev içi bulaş oranının %85’e çıktığını duyurdu.

127.
128.

23 Aralık

130.

28 Aralık

-28’inden itibaren hava, 30’undan itibaren ise deniz ve kara yoluyla Türkiye’ye girişlerde son 72 saatte yapılmış PCR
test sonucu isteneceği bildirildi.
-Sn. Cumhurbaşkanımız uzaktan eğitimin 15 Şubat 2021’e kadar devam edeceğini açıkladı.

131.

30 Aralık

-3 milyon doz Sinovac aşısının Türkiye’ye ulaştığı ve 14 gün boyunca testlerinin süreceği açıklandı.

132.

01 Ocak 2021

133.

06 Ocak

134.

08 Ocak

135.

11 Ocak

136.

12 Ocak

137.

13 Ocak

-Sağlık Bakanı son iki haftada İstanbul ve İzmir’de %40, Ankara’da ise %60 oranında vaka sayısı düşüşü yaşandığını
bildirdi.
-Sn. Cumhurbaşkanımız kabine toplantısı sonrası kısıtlamaların vaka sayısındaki düşüşe bağlı olarak kademeli olarak
kaldırılacağını ve Çin’den getirilen 3 milyon doz aşının yapılan testler sonrası uygulama aşamasına geldiğini duyurdu.
-Analizleri tamamlanan aşıların özel araçlarla 81 ile dağıtımının yapılacağı ve kare kodu okutularak kayıt işlemlerinin
yapılması kaydıyla Cuma günü uygulanmaya başlanacağı duyuruldu.
-Sağlık Bakanı başkanlığındaki bilim kurulu üyeleri ilk aşılamayı yaptırdılar.

138.

14 Ocak

-75 yaş üstü vatandaşlarımızın bugünden itibaren randevu alarak aşılarını olabilecekleri bildirildi.

129.

25 Aralık

-Sağlık Bakanı yurda girişte pozitif çıkanlardan yapılan geriye dönük incelemelerde 15 kişide mutasyonlu virüse
rastlandığını ve İngiltere’den yurda girişlerin durdurulduğunu açıkladı.
-Sağlık Bakanlığında yapılan aşı toplantısında 3 inaktif aşı adayımızın insan deneyi aşamasına geldiği bildirildi.

139.

15 Ocak

-Aşılamanın ilk gününde 250bin doz aşı yapıldığı bildirildi.

140.

25 Ocak

-Koronavirüs aşılarının 10 milyon dozluk ikinci sevkiyatının bugün ülkemize ulaşacağı açıklandı.

141.

27 Ocak

142.

29 Ocak

-Tübitak desteğiyle 17 yerli aşıda geliştirme çalışmalarının sürdüğü, ilk etapta virüs benzeri parçacıklı aşıda gönüllü
denemelerine başlanacağı ve her şeyin yolunda gitmesi halinde aşının yaza hazır olacağı bildirildi.
-Sağlık Bakanı mutasyonlu virüs tespit edilen vaka sayısının 128’e ulaştığını ve 17 ilde görüldüğünü bildirdi.

143.

03 Şubat

-Sağlık Bakanı 2 Güney Afrika ve 1 Brezilya tespit edildiğini bildirdi.

144.

04 Şubat

-Mutasyonlu virüsün 23 ilimizde görüldüğü açıklandı.

09 Şubat

146.

11 Şubat

-Sağlık Bakanlığı koronavirüs rehberinde yapılan güncelleme ile mutasyonlu kişilerin karantina süresinin 10 gün
olacağını duyurdu.
-Sağlık Bakanı bugün ikinci doz aşılamaya başlanacağını duyurdu.

147.

13 Şubat

-Aşılanan sayısının 3,5 milyonu geçtiği ve mutasyonlu virüsün 33 ilde görüldüğü bildirildi.

17 Şubat

145.

150.

24 Şubat

-Kabine toplantısı sonrası 01 Mart 2021 itibarıyla yerinde karar yöntemiyle kademeli normalleşmeye geçileceği
açıklandı.
Sağlık Bakanı son bir haftada 100 bin nüfusta görülen vaka artışının en çok Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve
Çanakkale’de yaşandığını bildirdi.
Son bir hafta verilerine göre Hakkari, Diyarbakır, Batman, Şırnak ve Muş’un düşük riskli iller olduğu açıklandı.

151.

01 Mart

Her hafta güncellenecek risk haritası doğrultusunda kontrolü normalleşme süreci başladı.

152.

03 Mart

153.

08 Mart

154.

10 Mart

Hacettepe Üniversitesince yürütülen sinovac aşısının faz-3 çalışması neticesinde etkinliğinin %83,5 olduğu ve
hastanede yatışı önleme oranının %100 olduğu açıklandı.
Normalleşme sürecinde yeniden başlayan yüz yüze eğitimin ara tatil verilmeksizin 02 Temmuz 2021’e kadar süreceği
açıklandı.
-Erciyes Üniversitesince geliştirilen inaktif aşının 10 Şubat 2021’de gönüllülere uygulandığı, 250 gönüllüye
uygulanacak Faz-3 çalışmasının Nisan ayı sonunda başlayacağı açıklandı.
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-Sağlık Bakanı 76 ilde 41 bin İngiltere, 9 ilde 61 G.Afrika ve 1 ilde 2 ABD ve 1 ilde Brezilya mutantının tespit edildiğini
açıkladı.
Kabine toplantısı sonrasında bazı illerde görülen nispi vaka artışlarının hastaneye yatış, yoğun bakım ve entübe
sayılarına sınırlı şekilde yansıdığı, şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri takip
etme kararı alındığı bildirildi.

