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Salgın süreciyle ortaya çıkan en berrak hakikatlerden biri, sağlık 
altyapılarına yatırım yapan, vatandaşlarının sağlığını kendisine 
dert edinen devletlerin, olası küresel sağlık krizlerinden en az 
hasarla çıkabilecekleri oldu. Virüsün 420 binden fazla insanın ca-
nına mal olan yıkıcı etkisiyle sosyal devletin hayati önemine şahit 
olduk. ABD, Birleşik Krallık, Fransa gibi ekonomisi son derece 
ileri seviyede bulunan ülkelerin dahi koronavirüsle mücadelede 
yetersiz kalmaları, yeni tür küresel salgınlarla mücadelede maddi 
yeterliliğin değil sağlık yönetim becerisinin ve altyapı kalitesinin 
öne çıktığını gösterdi. Türkiye ise oldukça uzun bir süre boyunca 
bu durumun farkında olarak sağlık yönetimine, sağlık altyapısına 
güçlü yatırımlar yaptı. AK Parti iktidarları 18 yıllık hikayesinde 
sağlık yatırımlarını hep en başat noktada gördü, eski Türkiye’nin 
iç acıtıcı hastane manzaralarından vatandaşlarımızı kurtarmayı 
kendisine görev bildi. Bu süreçte sağlık alanına yapılan yatırımlar 
olağanüstü bir artış gösterdi, sağlık hizmetlerindeki kalite dünya 
standartlarının üstüne çıkarıldı, Türkiye sağlık sistemiyle dünyaya 
örnek bir ülke oldu. Özellikle Kovid-19 salgınının hayatlarımıza 
dahil ettiği bu yoğun tedirginlik ve güvensizlik halinde bizleri em-
niyet içinde tutan ve nüfusumuza oranla Kovid-19 vaka ve ölüm 
sayılarını oldukça sınırlı bir seviyede kalmasına imkan tanıyan şey 
sağlık sistemimizi güçlendirmeye dönük yapılan uzun soluklu, 
vizyoner çalışmalar oldu. 

Türkiye’yi yalnızca bölgesel değil küresel bir sağlık merkezi hali-
ne getirmeye yönelik sağlık yatırımlarımız hayatlarımızı durduran 
virüse rağmen devam etti. Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açılan 
3 yeni hastanemiz bu ay içerisinde hizmete girdi, daha önce olma-
yan bir hastane türü olan “Acil Durum Hastanesi” İstanbul’umuza 
kazandırıldı. Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi 
ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nden sonra, Yeşilköy 
Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi, Sancaktepe Prof. 
Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ve restore edilerek hizmete 
açılan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi ile İstan-
bul’daki yatak kapasitemiz en ağır krizleri dahi yönetebilecek bir 
seviyeye geldi. Hastanelerimiz Kovid-19 gibi olası diğer salgınların 
karşısında durabilmeyi sağlamanın yanında, ülkemizin oldukça 
yüksek olan sağlık turizmi hacmi ve kapasitesini de destekleme 
görevini ifa edecek.

Vatandaşlarımızın her boyuttaki hayat standartlarını yükselt-
mek, daha iyi, daha kaliteli, zamanın ruhunu yakalamış ileri tek-
nolojilerle donatılmış hizmetlerle buluşmasını sağlamak, müref-
feh Türkiye’nin huzur dolu geleceğini hep birlikte inşa etmek için 
çalışmalarımıza gayretle devam edeceğiz.

Editörden

Tanıtım ve Medyadan Sorumlu 
GENEL BAŞKAN YARDIMCISI

MAHİR ÜNAL

“AK Parti iktidarları 
18 yıllık hikayesinde 
sağlık yatırımlarını hep 
en başat noktada gördü, 
eski Türkiye’nin iç acıtıcı 
hastane manzaralarından 
vatandaşlarımızı 
kurtarmayı kendisine 
görev bildi.”
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Türkiye’de Koronavirüs

İş Gücü İstatistikleri
Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK), 
şubat ayına ilişkin iş 
gücü istatistiklerini 
açıkladı. Türkiye’de 
işsizlik oranı, şubatta 
geçen yılın aynı ayına 
göre 1,1 puan azalarak 
yüzde 13,6’ya geriledi. 
Söz konusu dönemde 
işsiz sayısı 502 bin 
azalışla 4 milyon 
228 bin kişi olarak 
kayıtlara geçti.

Türkiye Bankalar Birliği’ne üye kuruluşlar 
tarafından kullandırılan nakdi krediler ilk çeyrek 
sonunda 3 trilyon 23 milyar liraya ulaşırken, 
kredi stokundaki artış hızı ivme kazandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına 
ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. Mevsim 
etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, 
mayısta bir önceki aya göre yüzde 8,5 arttı. 
Nisanda 54,9 olan endeks değeri mayısta 59,5’a 
yükseldi.

Türkiye 13 milyona ulaşan genç nüfusuyla 
Belçika’dan Yunanistan’a, İsveç’ten 
Macaristan’a AB üyesi 20 ülkenin nüfusunu 
geride bıraktı.

Toplam Kredi Stoku  
3 Trilyon Lirayı Aştı

Tüketici Güven Endeksi Arttı

Avrupa’nın En Genci 
Türkiye
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Konut Kredilerinde Maliyet  
4’te Bir Azaldı

Büyüme Rakamları 
Açıklandı

Kuruluşunun 87. yıl 
dönümünü kutlayan 
Türkiye’nin bayrak 
taşıyıcısı THY, 
özellikle 2000’den 
sonra yaptığı 
atılımlarla dünya 
çapında bilinen 
küresel bir marka 
haline geldi.

Türkiye’nin Bayrak Taşıyıcısı THY,  
87 Yılda Küresel Marka  
Haline Geldi

Konut kredi faiz oranı son bir yılda 850 baz puan azaldı. 
10 yıl vadeli 200 bin lira kredi kullanan tüketici, geçen yıl 
mayısta aylık 3 bin 839 lira öderken, söz konusu tutar bu 
senenin aynı döneminde 2 bin 787 liraya düştü. Düşüş 
sayesinde aylık 1052 lira, toplamda ise 126 bin 221 lira 
tüketicinin cebinde kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 
bu yılın ilk çeyreğine (ocak-mart) 
ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla 
(GSYH) sonuçlarını açıkladı. Türkiye 
ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 
4,5 büyüdü.
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Dünya’da Koronavirüs

Dünyadaki Destinasyonların Yüzde 
72’si Uluslararası Turizme Kapalı

Altın Bazlı Yatırım 
Fonlarındaki Altın 
Miktarı Nisanda Rekor 
Kırdı

OPEC’in 
Ham Petrol 
Üretimi 
Nisanda Arttı

Merkezi İspanya’nın başkenti Madrid’de bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütü 
(DTÖ), dünyadaki destinasyonların yüzde 72’sinin uluslararası turizme kapalı olduğunu açıkladı.

Çin’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) sebebiyle güvenli liman varlıklardan 
altına talep devam ederken, nisanda altın bazlı 
fonlara 9,3 milyar dolarlık fon girişi yaşandı ve 
bu fonlardaki altın miktarı rekor seviye olan 3 bin 
355 tona yükseldi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler 
Örgütünün (OPEC) günlük 
ham petrol üretimi nisan 
ayında bir önceki aya 
göre 1 milyon 800 bin 
varil artarak 30 milyon 
410 bin varile yükseldi. 
OPEC’in nisan ayına ilişkin 
petrol piyasası raporuna 
göre, geçen ay küresel 
petrol arzı bir önceki aya 
kıyasla günlük 180 bin 
varil azalarak yaklaşık 99 
milyon 460 bin varile indi.
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Etiyopya, Sudan ve Mısır  
Nil Sularını Paylaşamadı

ABD’de Polisin Irkçı 
Suçlarının Kapatılması 
Şiddetin Devamına Zemin 
Hazırlıyor

Etiyopya’nın Nil Nehri’ni besleyen Mavi Nil’in yatağını değiştirerek inşa ettiği Hedasi Barajı’nın 
(Büyük Rönesans Barajı) nehir havzasındaki Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında başlattığı diplomatik 
kriz tüm girişimlere rağmen çözülemedi.

ABD’de, siyahi George Floyd’un boğularak 
öldürülmesiyle yeniden gündeme gelen polis 
şiddeti, Amerikan emniyet güçlerinin siviller 
üzerinde kullandığı müdahale yöntemlerini yeniden 
tartışmaya açtı.
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“Testleri Yaygınlaştırarak, 
Takipleri Tavizsiz Sürdürerek, 
Salgını Kontrol Altında 
Tutuyoruz”

Gündem
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Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, Tarab-
ya’daki Huber Köşkü’nde video 
konferans yöntemiyle düzen-
lenen ve 4 saat süren Cumhur-
başkanlığı Kabine Toplantısı’nın 
ardından yaptığı açıklamada, 
vatandaşların geçmiş Ramazan 
Bayramını kutladı. 

“Zor zamanlarında vatandaş-
larımıza yanlarında olduğumu-
zu gösterdik”

Ülke genelinde 5,5 milyon 

kişiye karşılıksız biner lira 
dağıtarak sıkıntılarını hafiflet-
meye çalıştıklarını, yine 4,5 
milyon vatandaşın istihdamını 
kısa çalışma ödeneği, asgari 
ücret desteği, nakit desteği 
gibi yöntemlerle destekledik-
lerini anlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, vergi ve sigorta primi 
ertelemeleriyle, düşük maliyetli 
kredi desteği gibi daha pek çok 
yöntemle büyüklü, küçüklü tüm 
işletmelerin ayakta kalmasını 
temin ettiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
önümüzdeki dönemde de 
vatandaşların ve iş dünyasının 
yanında olmayı sürdürecekleri-
ni belirterek, şöyle devam etti.

“Türkiye’nin salgının ön-
lenmesinde ve can kaybında 
dünyada örnek alınan bir ko-
numa gelmesi 83 milyon olarak 
hepimizin ortak başarısıdır. Bu 
süreçte fedakarca görev yapan 
sağlık personelimize bir kez 
daha teşekkür ediyorum. Aldı-
ğımız tedbirlerin uygulamaları 
81 il ve 922 ilçede valilerimiz, 
kaymakamlarımız, emniyet ve 
jandarma teşkilatlarımız tara-
fından yürütüldü. Sokağa çıkma 
kısıtlaması getirilen yaklaşık 8 
milyon, 65 yaş üstü vatandaşı-
mız ile 25 milyondan fazla 20 
yaş altı gencimizin her türlü 
ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek 
Grupları tarafından karşılandı. 
Bugüne kadar Vefa Sosyal Des-
tek Grupları toplam 6 milyon 
240 binin üzerinde talebe cevap 
verdi.”

“Son 2,5 aydaki kayıplarımızı 
çok kısa sürede geri alacağız”

Halkın yaptığı hiçbir fedakar-
lığın boşa gitmediğinden emin 
olmasını isteyen Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, şöyle konuştu:

“Allah’ın izni, milletimizin 
gayreti, devletimizin katkısıyla 
son 2,5 aydaki kayıplarımızın 

“Bir asır önce ‘hasta 
adam’ yaftasıyla tarihten 
silinmeye çalışılan 
Türk milletinin bugün, 
hastaların ümidi olarak 
öne çıkması dahi 
başlı başına bir ibret 
vesikasıdır.”
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Gündem

hepsini de hem de çok kısa 
sürede ziyadesiyle geri alacağı-
mızdan en küçük bir şüphemiz 
yoktur. Ülke ve millet olarak 
birliğimizi, beraberliğimizi, 
kardeşliğimizi, dayanışmamızı 

güçlü tuttuğumuz müddetçe 
Rabb’im bizlerin önünde nice 
kapılar açacaktır. Nitekim siya-
si ve ekonomik bakımdan yeni-
den yapılanma sürecinde olan 
küresel sistemde Türkiye’nin 

gerçekten çok iyi bir yere gele-
ceğinin işaretlerini şimdiden 
almaya başladık. Sanayide, 
teknolojide, ticarette, tarımda, 
enerjide, ulaşımda sağlıkta, 
eğitimde, sporda, savunma 
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sanayisinde, velhasıl hayatın 
her alanında Türkiye parlayan 
bir yıldız olarak öne çıkıyor.” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
son 18 yılda demokraside ve 
ekonomide kat edilen büyük 

mesafenin geleceğe güvenle 
bakmada en önemli güç ve 
moral kaynağı olduğunu dile 
getirerek, bu süreçte milletin 
önüne kurulan tüm tuzakları bi-
rer birer bozarak 2023 hedefleri-
ne ulaşma konusundaki kararlı-
lığını gösterdiklerini kaydetti.

“Aydınlık bir geleceğin bizi 
beklediğine yürekten inanıyo-
ruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
vesayetin ayak oyunlarından 
darbe teşebbüsüne, terör örgüt-
lerinin saldırılarından ekono-
mik tetikçiliğe kadar her yolun 
denendiğini ama büyük ve 
güçlü Türkiye yolculuklarının 
engellenemediğini söyledi.

“Rabb’imizin ‘Sizin hayır bil-
diklerinizde şer, şer bildikleri-
nizde hayır olabilir’ emri ilahisi-
ne inşallah bir kez daha mazhar 
olacağımız bir süreç yaşıyoruz” 
diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
konuşmasına şöyle devam etti:

“Bir asır önce ‘hasta adam’ 
yaftasıyla tarihten silinmeye 
çalışılan Türk milletinin bugün, 
hastaların ümidi olarak öne çık-
ması dahi başlı başına bir ibret 
vesikasıdır. İnşallah bundan 
sonrası daha kolaydır. Kendi-
mize güveniyoruz, halkımıza 
ve devletimize güveniyoruz. 
Aydınlık bir geleceğin bizi bek-
lediğine yürekten inanıyoruz.”

“27 Mayıs Türkiye’ye darbe 
virüsünün ilk girdiği tarihtir”

27 Mayıs 1960 darbesi ve 
sonrasında yaşananların, 
üzüntüyle hatırlanan dönem-
lerden biri olduğunu ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün 
açılışını yaptıkları eski adıyla 
Yassıada, milletin verdiği isimle 
Yaslıada, 2013 yılında verdikleri 
isimle Demokrasi ve Özgürlük-
ler Adası’nın bu dönemin adeta 
sembolü olduğunu söyledi.

27 Mayıs’ın, Türkiye’ye darbe 

virüsünün ilk girdiği tarih oldu-
ğunu belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, konuşmasına şöyle 
devam etti:

“Maalesef bu tarihten sonra 
darbe, cunta, muhtıra, bildiri 
veya darbe girişimi şeklinde 
demokrasimize yönelik pek 
çok saldırıyla karşı karşıya 
kaldık. En son 15 Temmuz’da 
darbe girişimini hep birlikte 
yaşadık. Milli iradeyi esir alma 
amacı taşıyan bu tür darbelerin 
veya girişimlerin ülkemize çok 
ağır maliyeti olmuştur. Daha 
da çarpıcı olanı milli iradeye 
yönelik hemen her saldırının 
Türkiye’nin büyük kalkınma 
hamleleri başlattığı dönemlerin 
ardından gelmesidir. İlk dar-
benin ardından geçen 60 yıla 
baktığımızda bu durumu inkarı 
mümkün olmayan bir gerçek 
olarak görüyoruz.”

27 Mayıs darbesiyle bu sü-
recin kesintiye uğratıldığını, 
Türkiye’nin yeniden uzun yıllar 
boyunca sürecek siyasi ve eko-
nomik istikrarsızlık bataklığına 
sürüklendiğini belirten Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Mende-
res ve arkadaşları, ülkemize ve 
milletimize yaptıkları hizmet-
lerin bedelini, ağır işkencelerle 
hakaretlerle hapis yatarak ve 
idam sehpasına yürüyerek öde-
miştir.” dedi. 

Yassıada’da kurulan ve tam 
bir hukuk katliamı örneği olan 
düzmece mahkemelerde aylar 
süren yargılamaların yapıldı-
ğını hatırlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları kaydetti:

“Sonuçta, Başbakan Mende-
res, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü 
Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan 
Polatkan idam edilirken yüzler-
ce kişi de uzun yıllar hapis yattı. 
İdam sehpasına yiğitçe yürüyen 
Menderes, Zorlu ve Polatkan’ın 
milletimizin yüreğinde bıraktığı 
acı, hala tazedir. Rahmetli Özal, 
bu üç kahramanın mezarlarını 
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Gündem
İstanbul’a taşıyarak, ilk adımı 
atmıştı. Biz de Türkiye’nin, 60 
yıl önceki kara günlerine şahit-
lik eden Yassıada’yı, istiklalimi-
zin ve istikbalimizin sembolü 
haline dönüştürmeyi istedik.”

“15 Temmuz Türkiye’de dar-
beler döneminin artık kapandı-
ğının işaretidir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, sözlerine şöyle devam 
etti:

“Milletimizin 15 Temmuz’da 
ortaya koyduğu güçlü irade ve 
cesaret, Türkiye’de darbeler, 
cuntalar, vesayet dönemleri-
nin inşallah artık kapandığının 
işaretidir. Milli iradeden güç 
alarak yönetime gelmek yerine 
hala darbelerden, terörden, 
kaostan, sokak olaylarından 
medet umanlara milletimiz asla 
fırsat vermeyecektir. Rahmetli 
Menderes’le bizim fotoğrafımızı 
yan yana koyarak akıbetlerimizi 
hatırlatan faşistlere bugün de 
rastlanması teyakkuzu elden 
bırakmamamız gerektiğini gös-
teriyor. 

Bu ülkede ezanları sustur-
maya, bayrakları indirmeye, 
milletin vermediği gücü gasp 
etmeye, halkına hizmet eden-
leri idama göndermeye artık 
kimsenin gücü yetmeyecektir. 

Bu yıl 949. yıl dönümüne ulaş-
tığımız Malazgirt Zaferi’ndeki, 
yarın 567. yıl dönümünü kutla-
yacağımız İstanbul’un fethinde-
ki ruh, heyecan ve kararlılıkla 
mücadeleye devam edeceğiz. 
Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 
2023’ü milletimiz için yepyeni 
bir şahlanış vesilesi haline getir-
mek için gece gündüz çalışmak-
tan bir an bile geri durmaya-
cağız. Büyük ve güçlü Türkiye 
hedefine doğru demokrasimizi 
ve ekonomimizi sürekli daha 
ileriye taşıyarak yürümeyi son 
nefesimize kadar sürdüreceğiz.” 

“Şehirlerarası seyahat sınır-
laması 1 Haziran’dan itibaren 
tamamıyla kaldırılmıştır”

Türkiye’nin, milletin verdiği 
destekle süreci, sağlık hizmet-
leriyle ve diğer tedbirlerle en 
az sıkıntıyla geçiren ülkelerin 
başında geldiğine işaret eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
devam etti:

“Sadece ülke içindeki insa-
nımıza sahip çıkmakla kal-
madık, 126 farklı devletten 75 
bin vatandaşımızı, 365 uçak, 
34 karayolu ve 10 deniz yolu 
seferiyle ülkemize getirdik. 
Moritanya’dan Bolivya’ya ka-
dar, nerede olursa olsun hiçbir 
vatandaşımızı sahipsiz bırak-
madık. Bunun yanında ülke-
mizden yardım veya ürün talep 
eden 135 ülkeden 100’üne cevap 
vermeyi başardık. Salgın süre-
cinde dünya genelindeki 246 
misyonumuzla yurt dışındaki 
vatandaşlarımız ve muhatap 
ülkeler nezdinde çok güçlü bir 
koordinasyon sağladık. Ülkemiz 
içinde ise 65 yaş üstü büyükle-
rimiz ile 20 yaş altı evlatlarımız 
başta olmak üzere getirdiğimiz 
kısıtlamalara hassasiyetle riayet 
eden tüm vatandaşlarımıza 
şahsım, ailem ve milletim adına 
şükranlarımı sunuyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
alınan tedbirler sayesinde yeni 

hasta sayısı ile yoğun bakım ve 
solunum cihazına bağlı has-
ta sayısının sürekli azaldığını 
aktararak, “Testleri yaygınlaş-
tırarak, takipleri tavizsiz sür-
dürerek, salgını kontrol altında 
tutuyoruz. Hastalığın tedavisin-
de ihtiyaç duyulan ilaçların ve 

“Bu ülkede ezanları 
susturmaya, bayrakları 
indirmeye, milletin 
vermediği gücü gasp 
etmeye, halkına 
hizmet edenleri 
idama göndermeye 
artık kimsenin gücü 
yetmeyecektir.”
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cihazların üretimi konusunda 
da epeyce mesafe kat ettik. Yurt 
dışı temininin ve özel sektö-
rün desteğinin yanı sıra Milli 
Savunma Bakanlığı ilaç fabri-
kaları da üretime başladı.” diye 
konuştu.

Solunum cihazı üretiminin 

özel sektör ile Makine ve Kimya 
Endüstrisi Kurumu vasıtasıyla 
sürdürüldüğünü aktaran Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Şu ana 
kadar ürettiğimiz 3 bin 626 so-
lunum cihazının 1000 adedini 
de ihraç ettik. Makine ve Kimya 
Endüstrisi kurumumuz, üretim 

kapasitemizin artmasına büyük 
katkı sağlayan maske cihazı 
ile termal kamera imalatına da 
başladı. Dikkatle takip ettiği-
miz tüm bu gelişmeler bize 
yeni normal dediğimiz süreçte 
gereken adımları atma imkanı 
sağladı.” dedi.
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Gündem

Cumhurbaşkanımız 
Normalleşme Adımlarıyla İlgili 
Yeni Kararları Açıkladı

C

RECEP TA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı  
Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu.

• Şehirler arası 
seyahat kısıtlaması 
1 Haziran itibarıyla 
kaldırılacak

• Kamu personeli 
1 Haziran itibarıyla 
normal mesaiye baş-
layacak

• Kreşler ve gün-
düz bakım evleri 1 
Haziran’da açılacak

• 65 yaş ve üzeri 
vatandaşlara sokağa 
çıkma kısıtlaması 
devam edecek

• İşletme sahibi 
65 yaş üstü vatan-
daşlar, maske, mesa-
fe ve temizlik şartına 
riayet şartıyla işleri-
ne dönebilecek

• 20 yaş altı soka-
ğa çıkma kısıtlaması 
0-18 yaş arası olarak 
uygulanacak

• Plajlar, milli 
parklar ve bahçeler 1 
Haziran’dan itibaren 
faaliyete geçecek
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• 0-18 yaş gru-
bunun tamamı, 
çarşamba ve cuma 
günleri 14.00-20.00 
saatleri arasında 
sokağa çıkma sınır-
lamasına tabi olma-
yacak

• Yol güzergah-
larındaki dinlenme 
tesisleri 1 Haziran 
itibarıyla faaliyete 
geçecek

• Bireysel spor-
larla ilgili sınırlama-
lar kaldırıldı

• Spor tesisleri 
gece 24.00’a kadar 
hizmet verebilecek

• Sürücü kursları 
ve benzeri kurslar 
1 Haziran itibarıyla 
açılacak

• Kütüphaneler 
ve millet kıraatha-
neleri 1 Haziran’da 
açılacak

• 1 Haziran tarihi 
itibarıyla restoran, 
kafe, pastane, kıra-
athane, çay bahçe- 
leri, dernek lokali, 
yüzme havuzu, 
kaplıca türü işlet-
meler belirlenen 
kurallar dahilinde 
saat 22.00’ye kadar 
hizmet vermeye 
başlayacak

• Müze ve ören 
yerleri, 1 Haziran’da 
açılacak

• Deniz turizmi, 
balıkçılığı ve ta-
şımacılığı ile ilgili 
sınırlamalar belirle-
nen kurallar dahilin-
de kaldırıldı

• Hayvan satış 
yerleri 1 Haziran’da, 
hipodromlar 10 Ha-
ziran’da faaliyete 
geçecek
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Gündem

Cumhurbaşkanımızın  
Yoğun Koronavirüs Mesaisi

Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip 
koronavirüs salgınının Türki-
ye’de ilk vakasının görüldüğü 11 
Mart tarihinden, normalleşme 
sürecinin başlangıcı sayılan 1 
Haziran’a kadar geçen 82 gün-
lük süreçte yürüttüğü yoğun 
diplomasi trafiğinde çok sayıda 
ülke lideri ile telefonda görüş-
tü. Bazı liderlerle birden fazla 
görüşen Cumhurbaşkanımız, 

NATO Genel Sekreteri Jens 
Stoltenberg, Avrupa Birliği 
Konseyi Başkanı Charles Michel 
ve Avrupa Birliği Komisyonu 
Başkanı Ursula von der Leyen 
ile de telefonda konuştu.

Bu süreçte çeşitli zirve, tören 
ve etkinliklere katılan Cumhur-
başkanı Erdoğan, salgın tedbir-
leri ve bilgilendirmelerini canlı 
yayınlar ve sosyal medya hesap-
ları aracılığıyla gerçekleştirdi.

Koronavirüs ile mücadele 
çalışmaları kapsamında yoğun 
mesai harcayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, pandemi dolayısıyla 
hayatını kaybedenlerin yakınları 
ile görüşerek taziye dileklerinde 
bulunurken, telefonda konuş-
tuğu hastalarla moral vererek, 
Allah’tan şifa diledi.

Belirli aralıklarla yapılan 
uluslararası görüşmelerde, ikili 
meselelerin yanı sıra bölgesel 
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gelişmeler ve koronavirüs salgı-
nı konuları ele alındı.

Liderlerle telefon diplomasisi 
yürüten Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, ilk ve en fazla görüşmesini 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin ile (12 Mart, 1 Nisan, 21 
Nisan, 18 Mayıs) gerçekleştirdi. 
Görüşmelerde iki ülke ilişkileri, 
bölgesel meseleler ve Kovid-19 
ile mücadelede iş birliği konuları 
ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
aynı süreçte ABD Başkanı Do-
nald Trump, Katar Emiri Şeyh 
Temim bin Hamed Al Sani ve 
Filistin Devlet Başkanı Mah-
mud Abbas ile üçer, Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 
Özbekistan Cumhurbaşkanı 
Şevket Mirziyoyev, Endonezya 
Cumhurbaşkanı Joko Widodo, 
Almanya Başbakanı Angela Mer-
kel, İtalya Başbakanı Giuseppe 
Conte ve KKTC Başbakanı Ersin 
Tatar ile ikişer kez telefonda 
konuştu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cin-
ping ve Fransa Cumhurbaşkanı 
Emmanuel Macron ile de görü-
şen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
temas kurduğu bazı ülke liderle-
ri şöyle:

“Ukrayna Cumhurbaşkanı 
Volodimir Zelenskiy, Bulgaristan 
Cumhurbaşkanı Rumen Ra-
dev, Moldova Cumhurbaşkanı 
Igor Dodon, Kuzey Makedonya 
Cumhurbaşkanı Stevo Pendaro-
vski, Sırbistan Cumhurbaşkanı 
Aleksandar Vucic, Gürcistan 
Cumhurbaşkanı Salome Zu-
rabişvili, Irak Cumhurbaşkanı 
Berham Salih, Ekvator Ginesi 
Cumhurbaşkanı Teodoro Obi-
ang Nguema Mbasogo, Somali 
Cumhurbaşkanı Muhammed 
Abdullah Farmajo, İran Cumhur-
başkanı Hasan Ruhani, Pakis-
tan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, 
Türkmenistan Cumhurbaşkanı 
Gurbangulu Berdimuhamedov, 
Tunus Cumhurbaşkanı Kays 

Said, Tunus Meclis Başkanı Ra-
şid el-Gannuşi, Cezayir Cumhur-
başkanı Abdülmecid Tebbun, 
Kazakistan Cumhurbaşkanı Ka-
sım Cömert Tokayev ve Kazakis-
tan’ın ilk Cumhurbaşkanı Elbaşı 
Nursultan Nazarbayev, Ürdün 
Kralı II. Abdullah, Umman Sulta-
nı Heysem bin Tarık, Kuveyt 
Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed 
el-Cabir es-Sabah.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, 
Kanada Başbakanı Justin Trude-
au, Bulgaristan Başbakanı Boyko 
Borisov, Etiyopya Başbakanı 
Abiy Ahmed Ali, Pakistan Başba-
kanı İmran Han, Irak Başbakanı 
Mustafa el-Kazımi.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
NATO Genel Sekreteri Jens Stol-
tenberg, Avrupa Birliği Konseyi 
Başkanı Charles Michel ile Av-
rupa Birliği Komisyonu Başkanı 
Ursula von der Leyen ile de bu 
dönemde görüşme yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan üç 
zirveye katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
17 Mart’ta Fransa Cumhurbaşka-
nı Emmanuel Macron, Almanya 
Başbakanı Angela Merkel ve Birleşik 
Krallık Başbakanı Boris Johnson’ın 
katılımıyla yapılan Dörtlü Zirve’ye 
katıldı.

Zirvede; koronavirüsle mücadele 
bağlamında ortak hareket imkanları, 
Suriye krizinin çözüm yolları, İdlib’e 
yönelik insani yardım yöntemleri, 
sığınmacı meselesi, Libya’daki son 
durum, Avrupa Birliği’nin durumu 
ve Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.

26 Mart’ta yeni tip koronavirüs 
gündemiyle toplanan ve 2 saat 15 
dakika süren G20 Liderler Olağa-
nüstü Zirvesi’ne, 10 Nisan’da ise 
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği 
Konseyi’nin “Kovid-19 Salgınıyla 
Mücadelede İşbirliği ve Dayanışma” 
konulu olağanüstü zirvesine video 
konferansla katıldı.
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Gündem

Türkiye’nin Milli Devi 
Karadeniz’e Açıldı

Türkiye’nin ilk yerli sondaj gemisi “Fatih”, Karadeniz’de sondaj 
faaliyetleri gerçekleştirmek üzere İstanbul’un fethinin  
567. yıl dönümü olan 29 Mayıs’ta sefere çıktı.

• “Fatih”, Doğu Akdeniz’deki sondaj 
çalışmalarının ardından 10 Nisan’da 
İstanbul’a gelerek Haydarpaşa Limanı’na 
yanaştı

• Geminin Karadeniz’de gerçekleştireceği 
sondaj faaliyetleri öncesinde, İstanbul 
Boğazı’ndan geçişini sağlamak üzere gerekli 
teknik hazırlıklar yapıldı

• Fatih sondaj gemisi, Karadeniz’deki 
ilk sondajına 15 Temmuz’da Tuna-1 
lokasyonunda başlayacak
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Gündem

“2053’te Gençlerimize  
Ecdatları Fatih’e Layık Bir 
Türkiye Bırakacağız”
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Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı tarafından 
Ayasofya’da düzenlenen “Fetih 
Şöleni” etkinliğine video konfe-
rans yöntemiyle katıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Ayasofya’da, Eminönü Yeni 
Cami İmam Hatibi Ferruh Muş-
tuer tarafından okunan Fetih 
Suresi’ni dinledi, duaya iştirak 
etti.

“O gün fethedilen bir top-
rak parçası değil, milyonlarca 
gönüldür”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, İstanbul’un fethinin 
567. yıl dönümünü Fatih Sultan 
Mehmet’in emaneti Ayasof-
ya’da Fetih suresi okunmak ve 
dualar edilmek suretiyle yad 
edilmesinin önemli olduğuna 
inandığını dile getirdi.

İstanbul’un, Fetih Suresi’n-
deki müjdelere nail olmak için 
yanıp tutuşan bir Fatih ve en az 
kendisi kadar buna iman etmiş 
askerleri tarafından fethedildi-
ğini vurgulayan Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, şöyle konuştu:

“Fatih Sultan Mehmed Han, 
İstanbul kuşatması 50. günü-
ne ulaştığında sabırsızlanır, 
canı sıkılır, haber gönderip 
Akşemseddin Hazretleri’ne bu 
durumun sebebini sorar. Cevap 
şöyle gelir: ‘Zafer için üç şartı 
esasi mevcuttur Padişahım. 
Hulusi niyet, fena hareketler-
den haya, emirlere itaat. Kemali 
sükunet ve intizamla verilen 
emirleri eksiksiz icra ediniz, 
ettiriniz. İmani bir heyecanın 
verdiği galeyan ile muharebe-
ye koşunuz. Malik olduğunuz 
liyakati gösteriniz. Zillet geride, 
şehadet ileridedir ve inşallah 
fetih yakındır.’ Fatih’i en sıkıntı-
lı günlerinde yeniden coşturan 
Akşemseddin Hazretleri’nin bu 
mesajı esasen Fetih Suresi’nin 
kısa bir tefsiridir.

‘Ya ben İstanbul’u alırım ya 
İstanbul beni alır.’ diyen Fatih, 
nihayet 1453 yılının 29 Ma-
yıs’ında hedefine ulaşmıştır. 
29 Mayıs günü el değiştiren 
sadece bir şehir değildir. O gün 
fethedilen bir toprak parçası 
değil, milyonlarca gönüldür. Bir 
devrin kapanıp yeni bir devrin 
açıldığı bu tarih, insanlığın ha-
fızasında asla silinmeyecek yer 
bırakmıştır.”

“Kendi hayatımızı da bu şeh-
re adadık”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
fethin yıkmanın değil inşa et-
menin, imhanın değil ihyanın, 
zulmün değil adaletin, zilletin 
değil erdemin, nefretin değil 
sevginin sembolü olduğunu 
dile getirerek, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Biz bu şehri sadece fethet-
mekle kalmadık, biz ‘İstanbul’u 
sevmezse gönül aşkı ne anlar.’ 
diyerek onun güzelliğine gü-
zellikler katmak için yüzyılla-
rımızı harcadık. Kubbelerimiz, 
minarelerimiz, çeşmelerimiz 
ve bahçelerimizle her semtini 
birbirinden farklı desenlere be-
zedik. Yedi tepesine yedi kandil 
yaktık, boğazına gerdanlıklar 
taktık. Her karışını sevgiyle 
suladık, imar ettik. İstanbul’u 
çıkarttığınızda dünya tarihinin 

yeniden yazılması gerektiğine 
yürekten inanarak bu şehre 
sahip çıktık. Kendi hayatımızı 
da bu şehre adadık. Büyükşehir 
Belediye Başkanı, Başbakan ve 
Cumhurbaşkanı olarak bu şehre 
yaptığımız her hizmet, bizim 
için hem bu dünyada hem öteki 
dünyada birer berat belgesidir. 
Fatih’in izinden giderek asıl ola-
nın gönüllerin fethi olduğu an-
layışıyla hep gönüller yapmak, 
gönüller kazanmak için çalıştık. 
Allah’ın yardımı, milletimizin 
desteği, gönül sultanlarının 
duasıyla önümüze çıkan her 
engeli aştık.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, girdikleri her mücade-
leden alınlarının akıyla çıkmayı 
başardıklarını belirterek, “İnşal-
lah fethin 600. yıl dönümü olan 
2053’te gençlerimize ecdatları 
Fatih’e layık bir Türkiye bıra-
kacağız. Malazgirt Zaferi’nin 
bininci yılı olan 2071 için ise çok 
daha büyük hedeflere yelken 
açacağız.” dedi.

İstanbul’un fethinin 567. yıl 
dönümünde Fatih Sultan Meh-
med Han başta olmak üzere 
bu toprakları vatan kılan tüm 
kahramanlar, gaziler ve şehit-
leri saygıyla yad eden Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Rabb’imden 
bu millete nice fetihler, nice 
zaferler, nice rızasına uygun 
başarılar nasip etmesini diliyo-
rum. Fethin yadigarı Ayasof-
ya’yı bu anlamlı günde mahzun 
bırakmayan tüm kardeşlerime 
şükranlarımı sunuyorum.” ifa-
delerini kullandı.

“Büyükşehir Belediye 
Başkanı, Başbakan ve 
Cumhurbaşkanı olarak 
bu şehre yaptığımız her 
hizmet, bizim için hem 
bu dünyada hem öteki 
dünyada birer berat 
belgesidir. ”
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Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, Demok-
rasi ve Özgürlükler Adası Açılış 
Töreninde yaptığı konuşmada, 
Türkiye’nin bundan tam 60 yıl 
önce tarihinin en kara günlerin-
den biri olan 27 Mayıs darbesine 
maruz kaldığını ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri için-
deki bir grup cuntacının ger-
çekleştirdiği darbenin ardından 

yaşananların ise sadece de-
mokrasi adına değil, adalet ve 
insanlık adına da utanç verici 
olduğunu aktaran Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “Üzerinde bulun-
duğumuz Yassıada’da, diğer bir 
ifadeyle ‘Yaslı Ada’da yapılan ve 
bizzat faillerinin itirafıyla önce-
den verilen emirlerin uygulan-
ması şeklinde geçen yargılama-
ların sonu çok büyük bir faciayla 

bitmişti.” diye konuştu. 
Yıllarca ülkeye hizmet etmiş 

olan ve milli iradenin temsilcisi 
konumundaki Demokrat Parti 
yöneticilerinin her türlü haka-
rete, işkenceye, iftiraya maruz 
kaldığı yargılamaların burada 
yapıldığını ifade eden Cumhur-
başkanı Erdoğan, şunları kay-
detti:

“Aslında burada yapılan iş 

Gündem

“Demokrasi ve Özgürlükler Adası 
Gönüllerdeki Hasbi Sevginin 
Nişanesi Olacak”
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yargılama değil, darbe yaparak 
anayasayı çiğneyenlerin ülkenin 
meşru yöneticilerini anayasayı 
ihlal ithamıyla giriştikleri bir 
hukuk cinayetiydi. Yassıada’da 
aylar boyunca tam anlamıyla 
bir zulüm makinesi işletilmiştir. 
Ülkenin cumhurbaşkanı, baş-
bakanı, bakanları, komutanları, 
milletvekilleri, bürokratları 
hiçbir somut suçları olmadığı 
halde kin ve nefret ürünü in-
sanlık dışı muamelelere maruz 
bırakıldılar. İstiklal Harbimizin 
kahramanlarından olan bu 
ülkenin cumhurbaşkanını inti-
hara teşebbüs noktasına kadar 
getirdiler. Nezaketi, kibarlığı, 
insani hasletleri dillere destan 
olan bir başbakanı idama götü-
rürken bile prostat muayenesi 
bahanesiyle aşağılamaya kalka-
cak kadar alçaldılar. Bu ülkenin 
yüreği vatan sevdasıyla dolu 
genelkurmay başkanını darbe-
cilere katılmayı reddettiği için 
bir teğmene tokatlatarak tari-
himizde görülmemiş rezillikler 
sergilediler.”

“Her üç kahraman da idam 
sehpasına vakarla, gururla, 
inançla yürüdü”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Demokrat Parti Hükümetinin 
Başbakanı Adnan Menderes ile 
Bakanları Hasan Polatkan ve Fa-
tin Rüştü Zorlu’nun idam karar-
larının da yine burada alındığını 
aktararak, şöyle devam etti:

“Her üç kahraman da idam 
sehpasına vakarla, gururla, 
inançla yürüdü. Darbeden yak-
laşık 16 ay sonra, 16 ve 17 Eylül 
1961 tarihinde gerçekleşen bu 
idamlar milletimizin yüreğine 
kor bir ateş gibi düşmüştür. 
Aslında o gün hukuk ve adalet 
ayaklar altına alınarak idam 
sehpasına gönderilen milletin 
bu üç adamı değil, bizatihi milli 
iradenin ta kendisi olmuştur. 
Darbe ile görevinden indirilen, 

Yassıada’da kurulan tiyatro 
mahkemelerde yargılanan rah-
metli Menderes ve arkadaşları 
değil, tarihi, kültürü, değerleri 
ve inançlarıyla milletimizdi. 
Ama bilmiyorlardı ki Türk 
milletinin kalbindeki sevgiyi, 
yüreğindeki ateşi söndürmeye, 
onu hedeflerinden koparmaya 
bir avuç darbecinin gücü yet-
mezdi. Bu vesileyle sürgüne 
gönderildiği Hindistan’dan idam 
kararlarının hukuki ve meşru 
olmadığını, insanlık duygula-
rıyla uyuşmadığını belirterek 
trajediyi engellemek için çırpı-
nan merhum Alparslan Türkeşi 
de rahmetle yad ediyoruz. 
Menderes’i ve arkadaşlarını 
idam sehpasına çıkartanların ve 
onları destekleyenlerin alınla-
rındaki kara leke hiçbir zaman 
silinmeyecektir. Buna karşılık 
Menderes ve arkadaşlarının 
milletimizin kalbindeki mümtaz 
yeri her geçen yıl daha da güçle-
nerek hep devam edecektir.”

“Gönüllerdeki hasbi sevginin 
nişanesi olacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
tarihi değiştiremeyeceklerini 
ama doğru yorumlanmasını 

sağlamak için tarihin hatırlanma 
biçimini değiştirmenin de elle-
rinde olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Böylece bir yandan o meşum 
günleri hatırlarken, bir yandan 
da milli iradenin her hal ve şart 
altında üstün geldiğini göstere-
biliriz.” 

Uzun süre Yassıada’da kalmış 
şair Faruk Nafiz Çamlıbel’in 
“Zindan Duvarları” kitabın-
daki şiirden bir dize okuyan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
devam etti:

“İdam sehpasındaki son sözü, 
‘Devletime ve milletime ebedi 
saadetler dilerim.’ olan rahmet-
li Menderes’in aziz hatırasına 
sahip çıkmak hepimizin boy-
nunun borcudur. İdama götü-
rülürken önce, abdestini alıp, 
iki rekat namaz kılıp, ardından 
altındaki sandalyeyi kendisi ite-
rek düşüren ve celladına da ‘Sen 
çekil, o sandalyeyi ben iterim.’ 
diyen Fatin Rüştü Zorlu’nun ha-
tırasına sahip çıkmak hepimizin 
boynunun borcudur. Kişilik bu, 
kimlik bu, şahsiyet bu, mesele 
bu. Başarılı bir Maliye Bakanı 
olduğu halde, sırf geçmişte dar-
becilere istedikleri imtiyazları 
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sağlamadığı için kendisine kin 
beslenen Hasan Polatkan’ın 
hatırasına sahip çıkmak hepimi-
zin boynunun borcudur. Onları 
deviren, yargılayan ve asanlar, 
hayatlarını milletin nefret dolu 
bakışları altında sürdürmek 
zorunda kaldılar. Her ne kadar 
bu cinayete ortak olanlardan 
bazıları sonradan ‘Biz Yassıa-
da’da katliam yaptık.’ diyerek 
suçlarını ikrar etseler de tarihin 
ve milletin hükmünden kurtula-
mamışlardır.”

“Gençler bu dönemi çok iyi 
bilmeli”

Adnan Menderes’in “Yeter söz 
milletindir.” çıkışını kendilerinin 
de daha sonra, “Yeter karar mil-
letindir.” ifadesiyle geliştirdik-
lerini anlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, bu süreçlerin birbirini 
adeta bütünlediğini dile getirdi.

“Cumhuriyetimizin banisi Gazi 
Mustafa Kemal’in hastalığının 
ve ölümünün ardından tek parti 
CHP yönetimi ülkenin üzerine 
adeta bir kabus gibi çökmüştü. 
Kurtuluş Savaşımızdan sonra 
başlatılan kalkınma hamlesinin 
önü, tek parti zihniyeti tarafın-
dan bilinçli bir şekilde kesilmiş, 
mesafe kat edilen çalışmalar 
birer birer akamete uğratılmıştı. 
Merhum Menderes’in 1950-60, 
10 yılı, gençler burayı iyi öğren-
melisiniz, 10 yılda Türkiye’nin 
kat ettiği mesafeyi çok iyi öğren-
melisiniz. Bu işler lafla olmu-
yor. Acaba 10 yılda bu ülkede 
yapılan barajlarından tutunuz 
köprülerine, yollarına varıncaya 
kadar, bütün bunlarla beraber 
Türkiye neler kazandı, milli 
geliri nereden nereye çıktı, bire 
üç katlamak suretiyle Türkiye 
katladı. Buralara vardı. Bunları 
gençlerin araştırıp öğrenmesi 
lazım. Bütün bunlarla beraber 
uçak üretiminden demir yolla-
rına, silah yapımından tarımın 
geliştirilmesine kadar, pek çok 

kritik milli üretim projemiz, 
işte bu dönemde hayata geçti. 
Bunları görmek lazım. Halkın ta-
leplerine ve baskısına daha fazla 
dayanamayan tek parti CHP’si 
millete olan güvensizliği sebe-
biyle çok partili siyasi hayata 
geçişi ancak açık oy gizli tasnif 
yöntemiyle başlatmıştı. Böyle 
bir demokrasi olabilir mi? Ama 
işte CHP bunu yapmıştı. 1950’de 

nasıl olsa yine sandıklara hakim 
olacağı inancıyla gittiği seçim-
lerde milletimizin ortaya koy-
duğu iradenin gücünü kırmaya 
CHP’nin faşizan yöntemleri bile 
engel olamadı.”

“Darbe virüsünü sokanları bu 
millet affetmeyecek”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
daha sonra yapılan 1954 ve 1957 

Gündem
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seçimlerinde de milletin demok-
rasi ve özgürlükler konusundaki 
tercihinde kararlı olduğunu 
gösterdiğinin altını çizdi.

Demokrat Parti’nin 1950 
seçimlerini yüzde 53,5, 1954 
seçimlerini yüzde 56,6 ve 1957 
seçimlerini yüzde 47,8 ile birin-
ci olarak tamamladığına işaret 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle konuştu:

“Rahmetli Menderes’in milli 
gelirimizi üç katına çıkaran, ül-
keyi barajlarla yollarla lojmanlar-
la sanayi tesisleriyle donatması 
milletimizi memnun ederken, bi-
rilerinin de rahatsızlığına yol açı-
yordu. Yerli ve milli olan her şeye 
husumeti hayatlarının merkezi-
ne koyanlar, ardı ardına gelen bu 
demokrasi ve kalkınma dalga-
larına karşı daha sonra da sık 
sık başvuracakları bir yönteme 
sarıldılar. Sınırlarımızın bekçisi, 
milletimizin güven kaynağı kah-
raman ordumuz içinden devşir-
dikleri cuntacılar vasıtasıyla milli 
iradeyi tehditle baskıyla silahla 
yeri geldiğinde kanla alt etmeye 
çalıştılar. Sadece darbe yapanları 
değil, ‘Daha ne bekliyorsunuz’ 
kışkırtmasıyla ordumuzun içine 
darbe virüsünü sokanları da bu 
millet asla affetmeyecektir.”

“Ülkemizde bugün demokrasi-
mize gölge düşürmeye çalışanla-
ra dikkat edin. Hepsi de 27 Mayıs 
hayranıdır”

“Ülkemizde bugün demokrasi-
mize gölge düşürmeye çalışanla-
ra dikkat edin. Hepsi de 27 Mayıs 
hayranıdır.” diyen Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, şöyle devam etti:

“Hepsi de zahirde 12 Eylül’e 
karşı gibi gözükse de o darbeden 
en çok faydayı görendir. Hepsi 
de 28 Şubat meftunudur. Hepsi 
de 15 Temmuz’a tiyatro diyerek 
milletimizin destansı mücadele-
sini küçümsemeye çalışır. Hepsi 
de ülkesini yurt dışında bulduğu 
her mahfilde şikayet eder. Hepsi 

de geçmişten bugüne teröristle-
re karşı derin muhabbet besler. 
Hepsi de yerli ve milli olan her 
şeye düşmandır. Hepsi de milli 
iradeden umudunu kestiği için 
darbecilerden, yabancılardan, 
terör örgütlerinden medet umar. 
Dünyanın tamamıyla birlikte ül-
kemizi de etkileyen koronavirüs 
salgınını dahi bu amaçla kullan-
maya kalkacak kadar sefil bir zih-
niyetle karşı karşıyayız. Sadece 
bu tablo bile bize tek millet, tek 
bayrak, tek vatan, tek devlet diye 
ifade ettiğimiz milli çağrımıza 
ne kadar sıkı sıkıya sarılmamız 
gerektiğinin ispatıdır.”

“Buralarda ne işimiz olduğunu 
çok iyi anlayacaksınız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
yurt içinde terör örgütlerinden 
ekonomiye kurulan tuzaklara, 
sınırlar dışında beka için gerçek-
leştirilen harekatlara kadar tüm 
mücadeleyi bu anlayışla yürüt-
tüklerini dile getirerek, “Bize 
ne diyorlar? ‘Suriye’de, İdlib’de, 
Libya’da ne işimiz var?’ Buralar-
da ne işimiz olduğunu çok kısa 
zamanda çok çok iyi anlayacak-
sınız. Hamdolsun, milletimizin 
desteği ve duası her zaman oldu-
ğu gibi bugün de en güçlü şekilde 
yanımızdadır.” diye konuştu. 

“Türkiye Cumhuriyeti var 
oldukça demokrasinin ve özgür-
lüğün simgesi olarak kalacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Cumhur İttifakı olarak kararlı bir 
şekilde emin adımlarla bu yolda 
devam ettiklerini belirterek, 
şunları söyledi: “Rabb’im hepi-
mizi milletçe inşallah diyorum ki 
bütün olabilecek belalardan koru-
sun, esirgesin ve zafere ulaştırsın. 
Genel Başkan Sayın Bahçeli’ye, 
ekibindeki tüm MHP’li kardeşleri-
me Türkiye’nin tarihinin en zorlu 
mücadelelerinden birini yürüttü-
ğümüz bu dönemde sergiledikleri 
dirayet ve verdikleri destek için 
şükranlarımı sunuyorum. Yassıa-
da’nın Demokrasi ve Özgürlükler 
Adası haline gelmesini sağlayan, 
yatırımları gerçekleştiren Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliğimize, 
Sayın Başkan’a ve ekibine mil-
letim adına teşekkür ediyorum. 
Hasbi olarak bunu söylüyorum. 
Bu eserin ülkemize kazandırıl-
masında emeği geçen Kültür ve 
Turizm Eski Bakanımız Ömer 
Çelik, Genel Başkan Yardımcımız 
Çiğdem Karaaslan ve yanında 
eşinin de çok emeği var. Buranın 
mimari noktadaki gayretlerini bir 
kenara koymak mümkün değil. 
Aynı zamanda Ankara Milletveki-
limiz Ali İhsan Arslan başta olmak 
üzere herkesi tebrik ediyorum.” 
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Gündem

“Virüsle Mücadelede  
Hata Yapma Lüksümüz Yok”

Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mayıs 
Dünya Tütüne Hayır Günü 
dolayısıyla video konferans 
yöntemiyle gençlerle buluşma 
programına katıldı.

31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır 
Günü dolayısıyla gençlerle bir 
araya gelmekten duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren Erdoğan, 
tütüne ve tütün ürünlerinin za-
rarlarına karşı özellikle gençlerin 
arasında bilinçlenmeyi artıracak 
bu buluşmanın hayırlara vesile 
olmasını diledi.

Spordan iş hayatına akade-
miden siyasete kadar bir çok 
alanda gurur verici başarılara 
imza atan gençlerin tütüne karşı 
mücadelede üstlendiği öncü 
rolü takdir ettiğini belirten Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, salgınla 
mücadele ettikleri bu dönemde 

gençlerin bu gayretlerinin daha 
fazla anlam kazandığını vurgu-
ladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Çünkü Kovid-19 virüsü tıpkı 
tütün ürünleri gibi en büyük 
tahribatı akciğerlere yapıyor, 
geride telafisi imkansız hasarlar 
bırakıyor. Sigara içenler, tütün 
ürünleri kullananlar Kovid-19 
hastalığından, içmeyenlere göre 
daha olumsuz etkileniyor. Ay-
rıca bilimsel araştırmalar siga-
ranın 50 farklı hastalığın sebebi 
ve tetikleyici olduğunu açıkça 
ortaya koyuyor.” diye konuştu.

“Tütün ürünlerinin yaygın 
olarak kullanıldığı mekanları 
süratle kapattık”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
dünya genelinde her yıl 7 
milyon, Türkiye’de ise 100 bin 

kişinin tütün kullanımına bağlı 
hastalıklar sebebiyle hayatını 
kaybettiğini anımsatarak, şöyle 
konuştu:

“Bu vahim tablo karşısında 
birçok ülke koronavirüs salgı-
nı ile beraber sigara satışına, 
sigara içilen mekanlara tütün 
kullanımına yönelik sert tedbir-
lere başvurmuştur. Hatta kimi 
yerlerde sigara ve tütün ürün-
lerinin satışı tamamen yasak-
lanmıştır. Türkiye olarak biz de 
Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri 
doğrultusunda virüsün yayılma-
sını engellemek ve insanımızın 
sağlığını korumak için pek çok 
önlem aldık. Nargile salonu, kı-
raathane, eğlence merkezi, gece 
kulübü, bar gibi tütün ürünle-
rinin yaygın olarak kullanıldığı 
mekanları süratle kapattık. 1 
Haziran itibarıyla uygulanacak 
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normalleşme takvimimizde 
de vatandaşlarımızın sağlığını 
gereksiz şekilde riske atacak 
adamlardan uzak durduk.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, dünyada yaklaşık 400 
bin insanın hayatına mal olan, 
bulaşma gücü ve hızı son derece 
yüksek bu virüse karşı yürüt-
tükleri zorlu mücadelede hata 
yapma şanslarının olmadığını 
ifade etti.

“Bizim için insan sağlığı her 
türlü hesabın üzerindedir”

Eğlence mekanlarıyla nargi-
le içilen yerlerin bir süre daha 
kapalı kalmaya devam edeceğine 
dikkati çeken Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Bizim için insan sağlı-
ğı her türlü hesabın üzerindedir. 
Önümüzdeki dönemde de bu 
konudaki hassasiyetimizi ve ka-
rarlılığımızı sürdüreceğiz.” dedi.

Para kazanma hırsının, insani 
değerlerin, hatta insan hayatının 
önüne geçtiği tuhaf zamanlardan 
geçildiğini ifade eden Cumhur-
başkanı Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Libya’dan Yemen’e Suriye’den 
Afrika’ya kadar dünyanın birçok 
bölgesinde rant kavgalarının acı 
sonuçları ile yüzleşiyoruz. Daha 
fazla kazanma, daha çok maddi 
çıkar elde etme hevesi, bir avuç 
mutlu azınlık dışında, kimse-
ye huzur ve refah getirmiyor. 
‘İnsanı insanın kurdu’ olarak 
gören vahşi kapitalizmin en çok 
sirayet ettiği sektörlerin başında 

şüphesiz tütün endüstrisi vardır. 
İnsanların hayatı, sağlığı, hu-
zuru pahasına kendilerine ikbal 
devşiren, zenginleşen çarpık bir 
zihniyetle karşı karşıyayız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
tütün endüstrisinin ürettikleri 
zehre yeni müşteriler bulmak 
için çok farklı yollar denediğine 
işaret ederek, propaganda ve 
manipülasyonun en yaygın satış 
yöntemleri olarak özellikle öne 
çıktığını söyledi.

“Gençlerimizle aramızı açma-
ya çalıştılar”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tür-
kiye’nin 1970’lerde “İnşallah bol 
bol içki ve sigara içilir” temenni-
siyle meyhane açan Gümrük ve 
Tekel bakanları gördüğünü ifade 
ederek, son 18 yıldır sigara, alkol 
ve uyuşturucuya karşı verdikleri 
mücadelede hem tütün en-
düstrisi hem de onların gönüllü 
avukatların ithamlarına maruz 
kaldıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şun-
ları söyledi:

“Ülkemiz genelinde duman-
sız hava sahasını genişletmeye 
yönelik tüm adımlarımızda belli 
çevrelerin tepkisiyle karşılaştık. 
Alkol düzenlemesinden uyuştu-
rucu ile mücadeleye kadar her 
adımımız engellenmeye çalışıldı. 
Batılı ülkelerde de benzerle-
ri olan düzenlemeleri hayata 
geçirerek bu ülkenin gençlerini 
reklam bütçesi milyarlarca doları 
bulan tütün endüstrisinin sinsi 
tuzaklarından koruma çabala-
rımız baltalandı. Bu yöndeki 
gayretlerimizi, özgürlüklere 
müdahale ithamıyla yasakçı-
lık, baskıcılık iftirasıyla yafta-
ladılar. Böylece gençlerimizle 
aramızı açmaya çalıştılar. Oysa 
genç olmak, özgür olmaktır. 
Genç olmak, kendi kararları-
nı alabilmektir. Genç olmak, 
bağımsız düşünmektir. Genç 
olmak, yeri geldiğinde küresel 

hegemonların, özellikle medya, 
sinema ve müzik sektörü vası-
tasıyla yürüttükleri bilinçli algı 
kampanyalarına kafa tutmaktır.” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
tütün endüstrisinin kasasını 
doldururken, milyonlarca genci 
özgürlüğünden ettiğini, bağımlı 
bir hayata hapsettiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Genç olmak, bu gerçeği görüp 
teslim olmamaktır. Bu açıdan 
‘Dünya Tütüne Hayır Günü’ 
temasının, gençleri sektörünün 
ayak oyunlarından korumak, 
sigara ve tütün ürünleri kul-
lanmalarını engellemek ola-
rak belirlenmesini son derece 
anlamlı buluyorum. Gençlerimizi 
sigara, içki ve uyuşturucunun 
zararlarına karşı ne kadar bilinç-
lendirirsek, geleceğimize o denli 
güvenle bakabiliriz. “ ifadelerini 
kullandı.

Milletin parlak geleceğinin, 
teslimiyetçi ve bağımlı olmayı 
reddeden, bilgi ve teknolojinin 
bütün imkanlarını etkin şekilde 
kullanarak üretmeyi seçen genç-
lerin elinde olduğunu vurgula-
yan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Bu büyük özgürleşme mücade-
lesini sadece devletin ve Yeşilay 
gibi kurumlarımızın vazifesi 
olarak göremeyiz. Akademiden 
medyaya, öğretmenlerden aile-
ye, mahalleye kadar herkesin bu 
sürece omuz vermesi gerekiyor. 
Hayatın farklı farklı kulvarla-
rında başka başka zorluklarla 
mücadele ede ede yakaladığımız 
başarılarla göz dolduran sizin 
gibi gençlerimizin bu alanda 
sorumluluk üstlenmesi, akranla-
rıyla tecrübelerini paylaşmaları 
elbette takdire şayandır.” değer-
lendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’nin tütün ürünleriyle 
mücadelesine yaptığı katkılar 
dolayısıyla gençleri tebrik etti.

“Libya’dan Yemen’e 
Suriye’den Afrika’ya 
kadar dünyanın 
birçok bölgesinde rant 
kavgalarının acı sonuçları 
ile yüzleşiyoruz.”

Haziran ___ Türkiye Bülteni ___ 29



Gündem

“Acil Durum Hastaneleri 
Ülkemizin Yüz Akı 
Olacaklardır”
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Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, İstan-
bul’da inşa edilen Yeşilköy 
Prof. Dr. Murat Dilmener Acil 
Durum Hastanesi’nin açılışın-
da konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Prof. Dr. Murat Dilmener’in iyi 
bir doktor, kendi alanında iyi 
bir uzman olmanın yanında, 
insanlara hizmet etmeyi hayat 
gayesi haline getirmiş gerçek 
bir gönül adamı olduğunu ifade 
etti.

“Türkiye dikkatleri üzerinde 
toplayan bir ülke oldu”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’nin sahip olduğu güçlü 
sağlık altyapısı ve genel sağlık 
sigortası sistemi ile salgı süre-
cinde dikkatleri üzerinde topla-
mış bir ülke olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ko-
nuşmasına şöyle devam etti:

“Nüfusumuzun neredeyse 
tamamını kapsayan ve herkese 
aynı standartta hizmet alabilme 
imkanı sağlayan genel sağlık 
sigortamıza gıpta ile bakıldığını 
çok iyi biliyoruz. Geçtiğimiz 18 
yılda mevcutların çok büyük 
bir bölümünü baştan aşağı 
yenilediğimiz yeni binalarla 
ve cihazlarla teçhiz ettiğimiz 
bir sağlık altyapısına sahibiz. 
Doktorundan hemşiresine ve 
destek personeline kadar 1 
milyon 100 bini bulan sağlık 
ordumuzla milletimizin hiz-
metindeyiz. Sayıları 11’i bulan 
şehir hastanelerimizle hem inşa 
ve işletme yöntemi hem hizmet 
kalitesi ile küresel düzeyde bir 
model haline gelmiştir” 

Aynı şekilde salgın 

döneminde iki ayı bulmadan 
inşasını tamamlayıp hizme-
te sundukları bu acil durum 
hastanelerinin özellikle örnek 
alınacak bir model olduğuna 
inandığını vurgulayan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Dünyada 
pek çok ülkenin geçici sahra ve 
prefabrik hastaneler kurarak 
çözmeye çalıştıkları sorunu 
biz çok daha kısa sürede kalıcı 
hastane inşa ederek aşmayı 
başardık.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu 
hastanelerin başka özelliğinin 
de bulunduğunu belirterek, 
“Örneğin Pakize Öz Hastanesi, 
askeri havaalanının hemen bir 
ucunda yapılmış, dolayısıyla 
herhangi bir hasta buraya uçak-
la gelip hemen şöyle adeta yaya 
mesafede hastaneye ulaşacağı 
bir yer. Burası bizim Yeşilköy 
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Havalimanımız. Burada da 
yine aynı şekilde yurt dışın-
dan bir hasta geliyorsa, uçakla 
gelip hemen bir yaya mesafede 
hastaneye gelecek tedavisini 
olacak ve tedaviden sonra da 
yine uçakla buradan nereye 
gidecekse uluslararası ise ulus-
lararası, ulusal ise ulusal olarak 
hemen ulaşabileceği menziline 
ulaşacaktır.”

“İlave kapasiteye ihtiyaç kal-
madan salgının yayılma hızını 
kırdık”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
oluşturdukları ilave kapasite-
ye ihtiyaç kalmadan salgının 
yayılma hızını kırdıklarını 
söyledi.

Şayet ihtiyaç olsaydı bu 
hastanelerin, on binlerce, yüz 
binlerce canın kurtarılmasına 
hizmet edeceğini belirten Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, gerekti-
ğinde tamamı yoğun bakım için 
de kullanılabilecek 1008 yatağı 
ile bu sağlık kurumlarının ülke-
nin yüz akı olacağını vurguladı.

Bu hastanelerin yurt dışın-
dan Türkiye’ye teşhis ve tedavi 
için gelecek kişilere hizmet 
vereceğini aktaran Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, böylece ülkenin 
sağlık alanında çekim merkezi 
haline gelme konumunun daha 
da güçlendiğini, yani sağlık tu-
rizminde çok ciddi bir sıçrama 
yaptıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ko-
nuşmasına şöyle devam etti:

“Gençlik yıllarımızdan beri 
önceki gün 567. yıl dönümünü 
geride bıraktığımız fetihten bu 
yana İstanbul’umuza hizmet 
eden, eser kazandıran ecdadı-
mıza layık olmak için çalıştık. 
Büyükşehir Belediye Başkanı, 
Başbakan ve Cumhurbaşkanı 
olarak İstanbul’a kazandırdı-
ğımız nice büyük eser içinde 
sağlık tesislerinin ayrı bir yeri 
vardır. Dünyadaki en büyük 

mutlulukların başında sağlığın 
geldiğini vaaz eden bir medeni-
yetin temsilcileri olarak ham-
dolsun şehrimizi gurur verici 
yatırımlarla donattık. Ülkemize 
ve milletimize özellikle hizmet-
le geçirdiğimiz her gün, her an, 
bu yolda attığımız her adım, 
aldığımız her nefes için Rabbi-
mize hamd ettik. 

Geçmişte ülkemizin hazine 
değerindeki yıllarının, nasıl 
boş tartışmalarla, kavgalarla, 
darbelerle, ataletle geçirildi-
ğini bu süreçte ortaya çıkan 
neticeyle daha iyi gördük. 
Cumhuriyetimizin banisi Gazi 
Mustafa Kemal’in, rahmetli 
Menderes’in, merhum Özal’ın 
ülkemize yaptığı hizmetlerin 
kıymeti, bu süreçte çok daha 
iyi ortaya çıktı.”

“Türkiye’nin, ihtiyacı kavga 
değil, eser siyasetidir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
buna karşılık tek parti faşizmi-
nin sadece milletin değerlerine 
değil, kalkınmasına, büyüme-
sine vurduğu darbelerin ağır 
maliyetini de müşahede ettik-
lerini ifade ederek, “Koalisyon-
lu yılların, Türkiye’yi nasıl dibe 

ittiğinin en çarpıcı ispatı son 18 
yılda elde ettiğimiz kazanımlar-
dır. Türkiye’nin, ihtiyacı kavga 
değil, eser siyasetidir. Milleti-
mizin beklentisi polemik değil, 
inşa siyasetidir. Bizden sonra-
ki nesillere bırakacağımız en 
büyük miras işte bu doğrultuda 
gerçekleştireceğimiz zihniyet 
devrimidir. Tek numaraları, 
ülkemizin ortak değerlerinin 
istismarı olanların devri artık 
kapanıyor. Laf yerine eserlerin 
yarıştırıldığı yepyeni bir Tür-
kiye için milletimizle gönül 
gönüle, el ele çalışmayı, müca-
dele etmeyi sürdüreceğiz.” diye 
konuştu.

15 Temmuz gecesi yaşananla-
rın, bu ülkede artık hiç kimse-
nin milli iradeyi zorla alaşağı 
edemeyeceğini gösterdiğini 
dile getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, milletin vermediği 
hiçbir gücün kullanılamayaca-
ğını, demokraside ve ekono-
mide millete beklediği hizmet-
lerin sunamayanların, vesayet 
oyunlarıyla iktidar devşirdiği 
dönemlerin geride kaldığını 
söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her 
kim Türkiye’de demokrasiyi, 
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özgürlükleri, adaleti, güvenliği, 
dış politikayı, kültürü, sanatı 
daha ileri seviyeye götüreceği-
ne milleti ikna ederse, ülkenin 
ona teslim edileceğini ifade 
etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Ben mesela şimdi özellikle 
Murat Bey’in kızından da bir 
şey istiyorum. Bir hoca olarak 

inşallah sizlerin de bizim bu 
tesislerimize doktorlar yetiştir-
meniz lazım. Aynı şeyi Feriha 
Öz oğlu, kızı onlar da üçü de 
maşallah profesör. Onlardan 
da bu ricada bulundum. De-
dim ki bizim şu anda eksiğimiz 
fiziki mekanlardan çok doktor. 
Bize, uzman olsun, kariyer 
sahibi doktorlar olsun, bunları 

yetiştirin ki buralarda bu boş-
luğu yaşamayalım. Şimdi bu 
yarışı yapmamız gerekiyor ve 
bunu da başarmamız lazım.” 
diye konuştu.

Her kim eğitimde, sağlıkta, 
ulaştırmada, enerjide, tarımda, 
sporda, savunma sanayide, tüm 
temel hizmet alanlarında ül-
keyi daha ileriye taşıyacağının 
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güvenini verirse milletin ona 
yöneleceğini belirten Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Zaten böyle 
de oluyor.” dedi.

Her kim daha çok yatırım, 
daha çok üretim, daha çok 
istihdam, daha çok iş, daha 
yüksek hayat standardı sağ-
layacağı konusunda halkın 
desteğini alırsa, ülkeyi onun 

yöneteceğini anlatan Cumhur-
başkanı Erdoğan, bunun dışın-
daki yöntemlerin, zorlamaların 
iç ve dış ayak oyunlarının 
tamamının milli irade duvarı-
na çarpıp dağılmaya mahkum 
olduğunu söyledi.

“Türkiye bu tür zorlu dönem-
lere aşina, hatta bir anlamda 
şerbetli bir ülkedir”

Salgın döneminde yavaşlayan 
ekonomik faaliyetlerin dün-
yanın tüm ülkeleriyle birlikte 
Türkiye’de de olumsuz etkileri 
olduğunu kaydeden Cumhur-
başkanı Erdoğan, şu bilgileri 
verdi:

“Ancak, Türkiye bu tür zorlu 
dönemlere aşina, hatta bir an-
lamda şerbetli bir ülkedir. Me-
sela ilk çeyrekte Amerika yüzde 
4,8, Çin yüzde 6,8, Fransa 5,8 
daraldı. Türkiye ise ilk çeyrekte 
sağladığı yüzde 4,5 oranın-
daki büyüme ile bu tablodan 
ayrıştı. Dünya ekonomisinin 
önde gelen tüm ülkeleri salgın 
döneminde yaşadıkları kayıp-
ları nasıl telafi edebileceklerini 
henüz bilmiyorlar. Ülkemiz için 
ikinci çeyrek bir parça sıkıntılı 
gözükse de sonrası aydınlıktır.”

Sağlık sektöründe Türkiye’de 
önemli çalışmaların yapıldı-
ğını söyleyen Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, “Gelişmeler ve 

işaretler, salgın sonrası yeniden 
yapılanacak küresel ekonomi-
de, ülkemizin çok avantajlı bir 
konuma oturacağını gösteriyor. 
Üretimi tek merkezde toplama-
nın riskini gören tüm ülkeler 
ve kurumlar, yeni arayışlara 
girerken, alternatiflerin ilk 
başında Türkiye geliyor. Sağlık 
sektöründe de ülkemizin yıldızı 
giderek parlıyor. Güçlü üretim 
altyapımız, genç, eğitimli ye-
nilikçiliğe yatkın insan potan-
siyelimizle, geleceğe umutla 
bakıyoruz.” dedi.

“Seferberlik ruhuyla hep 
birlikte bu sürece destek ver-
meliyiz”

Salgının kontrol altına alın-
masına paralel şekilde başlatı-
lan normalleşme adımlarının 
yeniden yapılanma sürecinin 
gerisinde kalınmamasını temin 
edeceğini söyleyen Cumhur-
başkanı Erdoğan, eskisinden 
daha çok çalışarak, daha çok 
üreterek, daha çok dünyaya 
açılarak bu fırsatı değerlen-
dirme kararında olduklarını 
vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ko-
nuşmasını şöyle tamamladı:

“Bu konuda 83 milyon va-
tandaşımızın her birine büyük 
sorumluluk düşüyor. 3 kavram 
çok önemli, maske, mesafe ve 
temizlik. Bu hassasiyetlere ta-
vizsiz bir şekilde riayet ederek 
salgının yeniden hortlamasının 
önüne kesinlikle geçmemiz 
şart. Sanayiden tarıma, ticaret-
ten turizme her alanda inşal-
lah önce hızlı bir toparlanma 
ve ardından çok daha daha 
hızlı bir atılım işine gireceğiz. 
Nitekim, yarından itibaren bu 
adımı atıyoruz. Büyük ve güçlü 
Türkiye hedefine ulaşmak için, 
seferberlik ruhuyla hep birlikte 
bu sürece destek vermeliyiz. 
Milletimize güveniyoruz. Ülke-
mize güveniyoruz.”

“Sağlık sektöründe 
de ülkemizin yıldızı 
giderek parlıyor. Güçlü 
üretim altyapımız, 
genç, eğitimli 
yenilikçiliğe yatkın 
insan potansiyelimizle, 
geleceğe umutla 
bakıyoruz.”
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Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, Sancak-
tepe’deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil 
Durum Hastanesi’nin açılış töre-
ninde yaptığı konuşmaya, has-
tanenin şehre, ülkeye ve millete 
hayırlı olmasını dileyerek başladı. 

Koronavirüs salgınında kaybe-
dilen tüm hocalar ve vatandaş-
larla birlikte Prof. Dr. Feriha Öz’e 

rahmet dileyen Erdoğan, “Biz 
kadirşinas bir milletiz. Ülke-
mize hizmet eden, bu uğurda 
fedakarlık gösteren hiç kimseyi 
unutmayız. Bunun için buraya 
Prof. Dr. Feriha Öz, Yeşilköy’de 
inşa edilen hastaneye de Prof. 
Dr. Murat Dilmener’in ismi-
ni verdik. Böylece ömürlerini 
insan sağlığına adayan, salgın 

döneminde de yine büyük bir 
gayretle çalışırken son nefesle-
rini teslim eden hocalarımızın 
isimlerini ebediyete kazıdık.” 
diye konuştu. 

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu’nun 
isminin de Okmeydanı’nda inşa 
edilen şehir hastanesine veril-
diğini hatırlatan Erdoğan, şöyle 
devam etti: 

Gündem

“Gençlerimize 2053 İçin Büyük 
ve Güçlü Türkiye’yi Bırakmakta 
Kararlıyız”
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“Aynı şekilde Hadımköy’de 
restore edilen hastaneye de 
Sultan 2. Abdülhamid’in asker-
lerimiz için inşa ettiği, burayı da 
şöyle tepeden tırnağa restore 
etmek suretiyle Dr. İsmail Niyazi 
Kurtulmuş’un ismini vererek, bu 
sağlık, eğitim ve hayır gönüllüsü 
büyüğümüze vefamızı gösterdik. 
Yunus Emre ne güzel söylemiş. 
‘Bir hastaya vardın ise / Bir içim 
su verdin ise / Yarın anda karşı 
gele / Hak şarabın içmiş gibi.’ 
Hastaya bir yudum su vermeyi, 
Hak şarabın içmek ile eş gören bir 
medeniyetin mensupları olarak 
sağlık çalışanlarımızın her birine 
şükranlarımızı sunuyoruz.” 

“Sağlıkta sağlık turizmini he-
defliyoruz ve bunu başaracağız”

Hastanenin ülkeye kazandı-
rılmasında emeği geçen Sağ-
lık Bakanı Fahrettin Koca ile 
ekibini, özellikle yüklenici firma 
Rönesans grubunu mimarından 
mühendisine, işçisine kadar 
herkesi tebrik ettiğini dile ge-
tiren Erdoğan, “Tabii bu arada 
Rönesans firmasına özellikle 
şahsım, milletim adına ayrıca 
şükranlarımı ifade edeceğim o 
da şudur, malum gerek Murat 
Dilmener, gerek Feriha Öz her 
iki hastaneyi de Rönesans yük-
lendi ve bunlardan bir tanesinin 
tamamen bedeli kendilerine 
ait. ‘Bu bedel bize ait olacak.’ 
dediler ve bir tanesinden bizden 
herhangi bir bedel istemiyorlar. 
Biz sadece bir tanesinin bedelini 
kendilerine ödeyeceğiz. Onun 
için de kendilerine şahsım, 
milletim adına ayrıca teşekkür 
ediyorum.” ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları kaydetti: “Dünyada 
pek çok ülkede salgın sebebiyle 
sağlık sisteminin çöktüğü bir 
dönemde Türkiye, hem mevcut 
imkanlarını en iyi şekilde kulla-
narak hem de işte buradaki gibi 
yeni imkanlar üreterek farklı bir 

konuma gelmiştir. Kapasitesi-
nin tamamı gerektiğinde yoğun 
bakım altyapısına sahip olan bu 
hastanemizi, iki ay gibi kısa bir 
sürede tamamladık. Tabii bir 
başka özelliği var. Hemen pist 
burada. Aynısı Murat Dilme-
ner’de de var. Malum Yeşilköy 
Havalimanı. Burası da daha önce 
askeri havaalanıydı. Uluslararası 
herhangi bir hasta buraya gel-
mek istediğinde rahatlıkla pist 
var, bu piste inecek ve buradan 
yürüme mesafesinde hemen 
hastaneye gelecek. Aynısı Yeşil-
köy için geçerli. Orada da yine 
havaalanına gelecek ve oradan 
yürüme mesafesinde hastaneye 
inecek. Tedavi bitti, yine he-
men uçağıyla gitmesi gereken 
yere gidecek. İster ulusal, ister 
uluslararası hepsine hazır. Niye? 
Dedik ya sağlıkta sağlık turizmi-
ni hedefliyoruz ve bunu başara-
cağız. Şayet salgın acil bir ihtiyaç 
göstermiş olsaydı bu süreyi belki 
daha da kısaltabilirdik.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Türkiye’nin sağlık alanında 
geldiği seviyenin en somut 
örneği olan bu hastanelerimiz 
şifayı ülkemizde arayan herkese 
hizmet verecektir.” dedi.

‘Şehir hastanelerinin ne kadar 
önemli olduğunu çok daha iyi 
görüyoruz’

Erdoğan, “Muhalefetin bizi 
adeta topu tuttuğu şehir has-
tanelerinin ne kadar önemli 
olduğunu bu süreçte çok daha 
iyi görüyoruz.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şu 
an itibarıyla 190’ı aşkın ülkeden 
talepler geldi ama biz 90’ı aşkın 
ülkeye, her türlü bu noktada 
sağlık ürünlerini gönderdik.” 
ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Salgın döneminden sonra hem 
sağlık tesislerimiz hem genel 
sağlık sigortamız başarılı bir 
model olarak küresel düzeyde 
daha çok ilgi çekecektir.” dedi.

‘Türkiye’yi mutlaka 2023 
hedeflerine ulaştıracağız’

Erdoğan, “İnşallah ülkemize 
yapacak daha çok hizmetlerimiz 
var. Türkiye’yi mutlaka 2023 
hedeflerine ulaştıracağız. Genç-
lerimize bugün 567. yıl dönü-
müne ulaştığımız fethin 600. yıl 
dönümü olan 2053 için büyük 
ve güçlü Türkiye’yi bırakmakta 
kararlıyız.” dedi.
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Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan, Hadım-
köy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş 
Hastanesinin açılışında yaptığı 
konuşmada, hastanenin İstan-
bul’a, ülkeye ve millete hayırlı 
olmasını diledi.

Bu hastanenin banisi Abdülha-
mid-i Sani Hazretlerini rahmet-
le, minnetle yad ettiğini belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu 
eserin yaklaşık bir asır boyunca 

asker hastanesi olarak hizmet 
verdiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu 
bölgenin artık yerleşim yeri ha-
line dönüştüğü için buranın bi-
nasını restore ve içini modernize 
ederek şehrin hizmetine sun-
mak istediklerini dile getirerek, 
“Hamdolsun ortaya gerçekten 
hem buram buram tarih kokan 
hem de vatandaşlarımıza şifa 
vesilesi olacak bir eser ortaya 

çıktı. Eser güzel olunca isminin 
de bununla mütenasip olmasını 
arzu ettik. Böylece Hadımköy 
Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş 
Hastanemize kavuşmuş olduk.” 
diye konuştu.

Dr. İsmail Niyazi Kurtul-
muş’un gençliğinde şahsen 
tanıdığı, desteğini ve teşvikini 
gördükleri bir büyükleri olduğu-
na dikkati çeken Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, şunları kaydetti:

“Buram Buram Tarih Kokan ve 
Vatandaşlarımıza Şifa Vesilesi 
Olacak Bir Eser Ortaya Çıktı”
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“Kendisi Balkan Harbi, 1. 
Dünya Savaşı ve İstiklal Harbi 
kahramanlarından aynı zamanda 
alim olan Ordu Ünyeli Binbaşı 
Numan Kurtulmuş’un oğludur. 
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakül-
tesini bitirip dahiliye uzmanlığını 
tamamladıktan sonra hayatını bu 
şehirdeki tüm hastaların, gariple-
rin, gençlerin hizmetine ada-
mıştır. Gariplerin babası olarak 
tanınması bu yüzdendir. Perşem-
be günleri tüm hastalara ücretsiz 
bakar, ilaçlarını ücretsiz verir, 
ihtiyaç sahiplerinin ceplerine 
harçlıklarını da koyardı. Babam 
rahmetli, beni imam hatip okulu-
na girmeden önce Niyazi Amcaya 
teslim etti. Çünkü bizim köyü-
müzden İsmail Niyazi Bey’in 
okul arkadaşı onlar Fatih’teki 
Fetih yurtlarında orada derslerini 
çalışırlar. Babam da zaman za-
man onların yanına gelir giderdi. 
İmam hatip okuluna girerken 
de beni Niyazi Amca’ya götürdü 
dedi ki; ‘ben oğlumu size teslim 
ediyorum.’ İmam Hatip okuluyla 
da böylece tanışmış oldum.

İsmail Niyazi Kurtulmuş 
nöbetçi oldukları zaman, gelir 
yurtta geceleri bizim yatakhane-
yi dolaşır, kimin üstü açık, kimin 
kapalı bizim yorganlarımızı tek 
tek elden geçirirdi. Bu şekilde de 
bizim oradaki babalığı da onlar-
dan ayrıca görmüş olduk. “

“Tam bir vakıf insanıydı”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

Kurtulmuş’un vefatından sonra 
yıllarca her perşembe evinin 
kapısına gelen pek çok kimse-
nin kendisine hep dua ettiğini 
anlatarak, konuşmasını şöyle 
sürdürdü:

“Merhum Dr. İsmail Niyazi 
Kurtulmuş’un bir önemli hasle-
ti de iyi bir gençlik yetiştirmek 
için çalışıp didinmiş olması-
dır. Daha doğrusu merhumun 
ideali hani diyorum ya bazıları 
da eleştiriyor. ‘Dindar bir nesil.’ 

Merhumun ideali, tüm insanlığın 
iyilik, güzellik, hayır, hasenat, 
sevgi, dostluk, kardeşlik çizgi-
sinde birleştirmekti. 1971 yılın-
dan milli saraylar hekimi olarak 
görevini Dolmabahçe Sarayı’nda 
yürütmeye devam etmesi onun 
medeniyetimize, tarihimize, 
kültürümüze, ecdada olan bağlı-
lığının bir ifadesiydi. İlim Yayma 
Cemiyetinin kuruluşunda ve 
eğitim hizmetlerinde çok büyük 
katkıları vardır. Anadolu’daki 
yoksul ailelerin çocuklarının 
eğitimlerine devam edebilmeleri 
ve meslek sahibi olmaları konu-
sunda ayrı bir hassasiyet sahibiy-
di. Bu yönüyle de tam bir vakıf 
insanıydı. İmam hatip okullarına 
ayrı sevgi beslerdi. Hekimlik 
görevini yürütürken 51 yaşında 
sınavları verip İstanbul İmam 
Hatip Lisesinden mezun olması 
bu sevginin bir neticesiydi.” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
hasta, talebe, garip gureba on 
binlerce insana yardım eli uzatan 
Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş’un 
ismini yaşatmanın, boyunlarının 
borcu olduğunu dile getirdi.

Böyle bir görevi ifa etmenin 
mutluluğu içinde olduklarını be-
lirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

“Ecdada olan muhabbetini de 
bildiğimiz için Abdülhamid-i 
Sani Hz. emaneti, Hadımköy’de-
ki bu hastaneye Dr. İsmail Niyazi 
Kurtulmuş ismini vermenin 
isabetli olacağını düşündük. Bu 
vesileyle, her iki ismi de bir kez 
daha rahmetle anıyor, Allah’tan 
mekanlarının cennet olmasını 
niyaz ediyoruz.” dedi.

“Kendini bilmezler çıkıp, fethi 
işgal olarak tanımlamaya çalışı-
yorlar”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
önceki gün İstanbul’un fethinin 
567. yıl dönümünün coşkusunu 
milletle birlikte yaşadıklarını 
ifade ederek, konuşmasına şöyle 
devam etti:

“Ecdadımız, fethi sadece top-
rakların ele geçirilmesi değil, asıl 
gönüllerin kazanılması olarak 
görürdü. Son günlerde bazı ken-
dini bilmezler çıkıp, fethi işgal 
olarak tanımlamaya çalışıyorlar. 
Bunlar, inanın dört dörtlük cahili 
cühela. Sorun bunlara fethin 
manası nedir diye, bilmezler. 
Fetih, açmaktır. Fetih, gönülleri 
özellikle kazanmaktır. Ama bun-
lar bunu bilmezler. Ecdadımız 
bin yıl öncesinden başlayarak 
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asırlar boyunca Anadolu’nun, 
Trakya’nın, Balkanların dört bir 
yanını, Alperenler, dervişler, 
gaziler vasıtasıyla önce ilmik 
ilmik işlemiştir. Kimlerle? Akın-
cılarla. Örnek ahlakları, üret-
kenlikleri, bilgileri, birikimleri 
ve çalışkanlıklarıyla ecdadın bu 
öncüleri tarafından hazır hale 
getirilen fethi, sadece bir for-
maliteden ibaret kalmıştır. İşte 
Fatih’in surlardan içeri girerken 

Rum bayanlarının ‘Başımızda 
kardinal külahı görmektense, 
Osmanlı sarığı görmeyi arzu 
ederiz’ deyişi bu hazırlığın bir 
ifadesidir.”

“Atina’da bizim bir tane cami-
miz yoktur”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İs-
tanbul’u fetheden Sultan Meh-
met Han Hazretleri’nin şehre 
girdiğinde bir düşman gibi değil, 

adeta beklenen bir kurtarıcı gibi 
karşılandığını aktardı.

Ecdadın fethettiği her yer gibi 
İstanbul’da da insanlık için iyi 
olan, doğru olan, güzel olan, 
faydalı olan, hayırlı olan ne 
varsa hepsine sahip çıktığını dile 
getiren Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, şunları kaydetti:

“Ayasofya, dini bir husumet-
le yerle yeksan edilmek yerine 
daha da güzelleştirilerek fetih 

Gündem
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hakkı olarak Müslümanların 
hizmetine sunulmuştur. Diğer 
ibadethanelere ise dokunul-
mamış, ihtiyaca cevap verecek 
ölçüde yaşatılmıştır. Bizim bir 
asır önce terk etmek zorunda 
kaldığımız yerlerdeki camile-
rimiz ve sembol eserlerimiz 
ise kısa sürede yok edilmiştir. 
Bakın şu anda Atina’da bizim 
bir tane camimiz yoktur. Hepsi 
yerle yeksan edilmiştir. Ama biz 

İstanbul gibi bir şehirde, böyle 
bir yola gitmedik. Sadece bu 
tabloya bakarak dahi ecdadın 
gönlünün yüceliğini görebiliyo-
ruz. Son bir asırda kendi toprak-
larımızdaki ecdat yadigarlarını 
yaşatma hususunda yeteri kadar 
başarılı olamadık. Ama bunun 
istisnalar haricinde kasıttan 
değil, ihmalden veya cehaletten 
kaynaklandığını biliyoruz.”

Türkiye’nin son 18 yılında, her 
alanda olduğu gibi tarihe, kül-
türe ve ecdadın mirasına sahip 
çıkma hususunda da devrim 
yaptıklarını belirten Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Sadece ec-
dadımızın değil, coğrafyamızın 
tüm mirasını korumaya aldık. 
Hükümete geldiğimizde sadece 
460 eserin restorasyonunun 
yapıldığını gördük. Biz 18 yılda 
5 bin 60 eseri restore ederek 
milletimizin ve insanlığın hiz-
metine sunduk. UNESCO somut 
olmayan kültürel miras listesine 
kayıtlı hiç değerimiz yokken 
bugün aynı listede 18 eser ile 
temsil ediliyoruz. Bu kategori-
de dünyada 178 ülke arasında 
ilk beşte yer alıyoruz. Yaşayan 
insan hazinelerindeki temsilci 
sayımız da 45’e yükseldi.” diye 
konuştu. 

“Müze ve ören yerlerinin ziya-
retçi sayısı geçen yıl 33 milyonu 
geçti”

Dünya mirası listesindeki varlık 
ve alanların sayısını 9’dan 18’e 
çıkardıklarını ve Zeugma’dan 
Göbeklitepe’ye kadar insanlık 
tarihinde önemli pek çok kadim 
mekanın gün ışığına çıkartıl-
masını da temin ettiklerini dile 
getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Müze ve ören yerlerinin 
daha önce yılda 7,5 milyonu bile 
bulmayan ziyaretçi sayısının 
geçen yıl 33 milyonu geçmesi 
bile tek başına bu konuda kat 
ettiğimiz mesafenin ifadesidir. 

Sınırlarımız dışındaki eserleri-
miz konusunda da aynı hassasi-
yeti sergiledik. Osmanlı ve Türk 
coğrafyasında toplam 120 eseri 
restore ettik. Arşivlerimize sahip 
çıkarak 12 milyon belgeyi dijital 
ortama taşıdık. Bezm-i Alem 
ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf 
Üniversitelerini faaliyete geçire-
rek ecdadın gayesine uygun yeni 
kurumlar oluşturduk. İstan-
bul’da kendi haline terk edilmiş 
pek çok eseri Cumhurbaşkanlığı 
bünyesine katarak hem res-
tore ettik, hem de aktif olarak 
kullanılır hale getirdik. Ayrıca 
ülkemizin pek çok yerindeki 
tarihi eserlerden ayakta kalanla-
rı amaçlarına uygun kurumlara 
vererek yaşatılmalarını temin 
ettik. Gayrimüslimlere ait vakıf-
ların faaliyetlerini kolaylaştırdık. 
Mal varlıklarının adlarına tescil 
edilmesini sağladık.” 

Maziden bu güne köprü kur-
manın tüm yollarını açtıklarını 
ve bir fiil işlettiklerini dile geti-
ren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerini, “Hadımköy Hasta-
nesi’nin serencamına da böyle 
bakılması gerekiyor. İnşallah bu 
eser hem ecdadın hatırasını ya-
şatarak, hem bölge halkına şifa 
dağıtarak asırlar boyunca ayakta 
kalmayı sürdürecektir. Bu eserin 
restorasyonunda ve hizmete ha-
zır hale getirilmesinde emeği ge-
çenleri tebrik ediyorum. İstan-
bul halkına sunulan bu hizmetin 
ifasında görev alacak tüm sağlık 
personelimiz; başhekiminden, 
hemşirelerine, sağlık memur-
larına varıncaya kadar hepsine 
başarılar diliyorum. Hayatlarını 
doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş 
gibi insanlığa hizmete adamış 
olan tüm büyüklerimizi bir kez 
daha rahmetle yad ediyorum. 
Sizleri bir kez daha sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. Kalın 
sağlıcakla.” diye tamamladı.
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Türkiye’nin  
Koronavirüs ile Mücadelesi

Önlemler
3 Mayıs

• İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, üç 
günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrası 
vatandaşlardan rehavete kapılmamaları-
nı isteyerek, “Pazartesi, salı sosyal mesa-
feye, alışveriş yoğunluğuna, caddelerde 
kalabalık olmamaya dikkat edelim.”

• Bakanlıktan yapılan diğer açıklamada, 
1 Mayıs’ta başlayan 3 günlük sokağa 
çıkma kısıtlamasına uymayan 27 bin 828 
kişiye işlem uygulandığı, 31 ildeki sokağa 
çıkma kısıtlamasına vatandaşların 
evlerinde kalarak yüksek oranda uyum 
sağladığı belirtildi.

• Milli Savunma Bakanlığı, Kovid-19 
tedbirleri kapsamında Türk Silahlı 
Kuvvetleri personelinin, ortak kullanım 
alanlarında sosyal mesafe kuralına aza-
mi dikkat gösterdiğini bildirdi.

4 Mayıs

• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı’n-
dan sonra açıklamalarda bulundu; 

- Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarına 
yayarak normal hayata dönüşü kademe 
kademe başlatacağız.

- 65 yaş üstüne sokağa çıkma günlerin-
den birinde 4 saat yürüyüş hakkı geldi. 
İlk uygulama 10 Mayıs’ta yapılacak. 
11:00 ile 15:00 arasında olacak. 

- 0-14 yaş grubu hafta içinde 13 Mayıs 
çarşamba günü, 11.00 ile 15.00 saatleri 
arasında dışarı çıkartılabilecek. 15-20 yaş 
grubu ise 15 Mayıs cuma günü yine aynı 

şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkıp 
hava alıp dinlenebilecek. 

- Kurallara uyulması şartıyla AVM’ler 
11 Mayıs’tan itibaren hizmet vermeye 
başlayacak.

- Maske satışı fiyat sınırıyla serbest.

- Bu geceden itibaren 31 ile giriş çıkış 
sınırlamasını 7 ilimiz için bitiriyoruz. An-
talya, Mersin, Muğla, Aydın, Erzurum, 
Hatay, Malatya. Her hafta gelişmelere 
göre karar vereceğiz. Diğer 24 ilimiz-
deki giriş çıkış yasağı 14 gün boyunca 
uzatılmıştır.

• Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve 
Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 
küresel salgın döneminde çocukların 
duygularını anlama ve ifade etmelerini 
sağlayarak uyumlarını kolaylaştırmak 
amacıyla “Elif ile Alp” isimli bir kitapçık 
hazırladı.

• Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Li-
selere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 
merkezi sınava katılacak öğrencilerin 
hazırlık sürecine destek olmak için 1000 
sorudan oluşan mayıs ayı soru destek 
paketi yayımlandı.

• Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri 
altında yapılacak LGS kapsamındaki 
merkeze sınava her öğrencinin kendi 
okulunda gireceğini açıkladı.

• İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine 
gönderilen genelgeye göre Aydın, An-
talya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin 
ve Muğla’da kara, hava ve deniz yoluyla 

giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırıldı.

• İçişleri Bakanlığınca Ankara, İstanbul 
ve İzmir’de ticari taksilerin trafiğe çıkış-
larına getirilen sınırlamanın kaldırılma-
sına ilişkin valiliklere genelge gönderildi.

• Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 
Gençlik Merkezleri, tüm yurtta yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 
yiyecek bulmakta zorlanan sokak hay-
vanlarına düzenli mama dağıtıyor.

5 Mayıs

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

6 Mayıs

• Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video 
konferans aracılığıyla katıldığı Bilim 
Kurulu toplantısının ardından açıklama-
larda bulundu.

- Restoranlar, lokantalar, kafeler açılma-
yacak, böyle bir karar yok. Bu işletmeler 
kapalı olmaya devam edecek.

- Herkes istediği gibi AVM’ye gidemeye-
cek. Belli bir oranın üzerinde kişi içeride 
olamayacak, bununla ilgili rehberler 
yayınlanacak.

- Türkiye çapında 150 bin kişi örneklem 
sistemiyle taranacak.

• İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 11 
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Mayıs’ta açılacak berber, güzellik salonu 
ve kuaförlerle ilgili yeni bir genelge 
gönderdi. Berber, güzellik salonu ve 
kuaförler 09.00-21.00 saatleri arasında 
çalışacak, müşterilere randevu sistemiyle 
hizmet verilecek.

• Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere 
Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Hazi-
ran’daki merkezi sınavda öğrencilere her 
bir oturum için ayrı maske verileceğini 
bildirdi. 

• Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 
Başkanlığı (TİKA), Moğolistan’ın yeni tip 
koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine 
destek amacıyla maske üretim atölyesi 
kurdu.

7 Mayıs

• Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 
Avustralya’dan yurda dönmek isteyen 
Türk vatandaşlarını taşıyan uçak İstan-
bul’a geldi.

8 Mayıs

• Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muhar-
rem Kasapoğlu, yurt dışından gelenlerin 
14 günlük karantina süreçlerini geçirdik-
leri 76 ildeki yurtlarda 17 bin 506 vatan-
daşın bulunduğunu, 51 bin 747 vatanda-
şın ise evlerine uğurlandığını açıkladı.

• Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 
çağrısı üzerine 81 ilde öğretmenler, yeni 
tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele 
kapsamında veli toplantılarını video kon-
ferans yöntemiyle gerçekleştiriyor.

• Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) 
karşı aşı geliştirme çalışmalarına ilişkin 
bilgi verirken, “Rekombinant aşıda üç 
üniversitemiz hayvan deneyleri aşa-
masına geldi, hatta bir tanesi hayvan 
deneylerini başlattı. Hayvan deneyleri 
tamamlandıktan sonra klinik çalışmalara 
geçilmesi gerekiyor.”

• Türkiye’nin yeni tip koronavirüsle 
(Kovid-19) mücadele kapsamında Uk-
rayna’ya gönderdiği yardım malzemeleri 
teslim edildi.

• Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde 

maske takma ve kişiler arasında 3 metre 
sosyal mesafe bulundurma zorunluluğu 
getirildi.

9 Mayıs

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

• Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muhar-
rem Kasapoğlu, bakanlığa bağlı gençlik 
merkezlerinde yeni tip koronavirüsle 
(Kovid-19) mücadele kapsamında şu ana 
kadar 850 bin maske üretilerek dağıtıldı-
ğını belirtti.

• Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nede-
niyle ihracat sevkiyatlarının olumsuz 
etkilenmemesi için bazı Ro-Ro seferlerin-
de tır şoförlerinin tam izolasyonla gemiye 
binmesine izin verileceğini bildirdi.

10 Mayıs

• Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafın-
dan, bu yaz sezonundan itibaren geçerli 
olacak “Sağlıklı Turizm Sertifikasyon 
Programı” başlatıldı.

• Sokağa çıkma kısıtlaması beşinci hafta 
sonunda devam ederken 65 yaş ve üzeri 
vatandaşlar 7 haftanın ardından bugün 4 
saatliğine (11.00-15.00 arası) dışarı çıktı.

11 Mayıs

• Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan baş-
kanlığında toplandı. Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan; 

- Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyamız 
kapsamında yapılan bağış miktarı nere-
deyse 2 milyar lirayı buldu.

- Yaşlılarımıza sahip çıkıyoruz. Kamuya 
ait huzurevlerinde hayatlarını sürdüren 
27 binin üzerindeki yaşlımıza her türlü 
ihtimamı gösteriyoruz.

- Vatandaşlarımızın normale dönüş 
adımlarını, 10 Mart öncesine dönüş gibi 
algılamaması gerekiyor.

- Maskesiz olarak dışarı adım atmayaca-
ğız, sokakta, iş yerlerinde fiziki mesafeyi 
koruyacağız. Kalabalık yerlerden uzak 
durup hayatımızı sadeleştireceğiz. Salgın 
tedbirlerini gerektiğinde sınırlandıracak 
gerektiğinde genişleteceğiz.

- 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde yine soka-
ğa çıkma sınırlandırılması uygulanacak. 
Pazar günü yaşlılarımız, çarşamba günü 
0-14 yaş arası çocuklar, cuma günü 15-20 
yaş arasındaki gençlerimiz için sokağa 
çıkma yasağı kısıtlaması kalkacak. Ada-
na, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, 
Denizli, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Şanlı-
urfa için il giriş çıkış yasağı kaldırıldı.

• Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu, Başakşehir İkitelli Şehir 
Hastanesi bağlantı yollarının 20 Mayıs’ta 
hastane ile hizmet vermeye başlayacağını 
bildirdi.

• AFAD, yurtlarda karantinaya alınan 70 
bin 672 kişiden 60 bin 385’inin tahliye 
edildiğini açıkladı.

• Koronavirüs salgını nedeniyle market, 
eczane ve hijyen ürünleri satan firmalar 
dışında hizmetlerini durdurarak geçici 
süre kapatılan AVM’ler de bugünden 
itibaren kapılarını açtı.

• Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsa-
mında bir süre önce kapatılan berber, ku-
aför ve güzellik salonları, faaliyete geçti.

• Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahraman-
maraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ 
ve Trabzon’da seyahat kısıtlaması saat 
00.00’dan itibaren sona erdi.

• YÖK, üniversitelerde dönem sonu 
sınavları ile bu eğitim ve öğretim yılına 
ait diğer sınavların yüz yüze gerçekleşti-
rilmeyeceğini açıkladı.

12 Mayıs

• Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Mu-
harrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 
Suudi Arabistan’dan getirilerek Kasta-
monu ve Çorum’da karantinaya alınan 
vatandaşlara mektup ve kitap gönderdi.

• İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine, “Çay 
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Üreticilerinin/Müstahsillerinin Seyahat 
İzin Belgesi” konulu genelge gönderdi.

• Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yeni tip 
koronavirüs salgını sonrası normalleşme 
süreciyle ilgili yol haritasının belirlen-
diğini, Ramazan Bayramı’ndan sonra 
tedbirler kapsamındaki uygulamaların 
yumuşatılacağını belirtti.

13 Mayıs

• Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavi-
rüs Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından 
açıklamada bulundu;

- Salgının 5’inci haftasından itibaren 
istikrarlı bir iyileşme içindeyiz. Şu anki 
şartlarda salgın kontrol altında

- Günlük test kapasitemiz 50 bine ulaştığı 
halde, hastalığın gerilemiş olması sebe-
biyle bu düzeyde test ihtiyacı doğmuyor

- Sayıları 6 bin 239’a ulaşan filyasyon 
ekiplerimiz, ilk vakadan bugüne riskli, 
yani 1 hastayla teması olmuş 722 bin 
kişiye ulaştılar

- Hayat Eve Sığar’ uygulamasının kulla-
nıcı sayısı bugün itibarıyla 10 milyonu 
bulmuştur.

• Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muhar-
rem Kasapoğlu, 76 ildeki yurtlarda 9 bin 
647 vatandaşın karantinada olduğunu, 62 
bin 593 vatandaşın ise evlerine uğurlan-
dığını açıkladı.

• Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını 
nedeniyle alınan önlemler kapsamında 
sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı 
çocuklar, uzun bir aradan sonra ilk defa 
sokağa çıktı.

• Koronavirüsle mücadele kapsamında 
kuaför, güzellik salonları, konaklama 
hizmetleri ve toplu taşıma araçlarıyla 
şehirler arası ulaşımda alınması gereken 
tedbirlere ilişkin kılavuz ve kontrol liste-
leri yayımlandı.

14 Mayıs

• Türkiye’de yeni tip koronavirüsle (Ko-
vid-19) mücadele kapsamında sokakta 
maske takma zorunluluğu getirilen illere 

Rize, Karabük ve Kırklareli de eklendi. 13 
ilde maskesiz dışarı çıkmak yasaklanmış 
oldu.

15 Mayıs

• Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, olgun-
laşma enstitülerinin 1 ayda 20 milyon 
maske ürettiğini bildirdi.

• Tarım Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 
“Kovid-19 aşısı için anti serum çalışmaları 
başladı. Önümüzdeki hafta bunu hayvan-
lara vermeye başlayacağız.” Dedi.

• Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara-
ismailoğlu, 

- Otobüs biletlerine tavan fiyat uygula-
ması getirdik. Böylece hem vatandaşla-
rımızın haklarını güvenceye aldık hem 
de firmaların artan maliyetlerin altına 
ezilmesini engelledik.

- Taban ve tavan fiyatlar 31 Temmuz’a 
kadar geçerli olacak

• Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 
şu ana kadar operasyon bölgelerinde 
Kovid-19 vakası görülmediğini belirtti. 
Akar, normalleşme adımları kapsamında, 
31 Mayıs’tan itibaren terhislerin, 5 Ha-
ziran’dan itibaren celplerin başlamasını 
planladıklarını, 20 Haziran’dan itibaren 
de bedelli askerlik celplerinin başlayaca-
ğını bildirdi.

• Kovid-19 tedbirleri kapsamında getirilen 
sokağa çıkma kısıtlaması 4 saatliğine 
kaldırılan 15-20 yaş grubundaki gençler, 
uzun aradan sonra dışarıda olmanın 
keyfini yaşadı.

16 Mayıs

• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip ko-
ronavirüsün (Kovid-19) Türkiye’de ilk kez 
görüldüğü 11 Mart’tan 15 Mayıs’a kadarki 
süreçte ALO 170’e 6,4 milyon, ALO 183’e 
582 bin 750 ve ALO 144’e de 637 bin 255 
çağrının geldiğini bildirdi.

17 Mayıs

• Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 

gerçekleştirilemeyen fuar organizasyon-
larının hayata geçirilmesi için düzen-
lenen sanal fuarlara 1-3 Haziran’da 
ayakkabı ve saraciye fuarı “Shoedexpo” 
ile başlayacaklarını, 22-26 Haziran’daki 
“Agrivirtual-Sanal Tarım Makineleri Fua-
rı”nı da yerli ve milli yazılımın katkısıyla 
yapacaklarını söyledi.

• Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri 
Ersoy, turizmde Türkiye’yi en çok tercih 
eden 70 ülke ile telefon diplomasisine 
başlandığını belirterek, görüşmelerde 
Türkiye’nin sağlık alt yapısı, il ve ilçe 
düzeyinde sağlık kuruluşları listesi ve 
kapasiteleri hakkında bilgiler verildiğini 
kaydetti.

• İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıy-
la 81 il valiliğine gönderilen “Yaz Mevsimi 
Trafik Tedbirleri” konulu genelgede, 
kara yollarında 1 Haziran-1 Ekim tarihleri 
arasında uygulanacak trafik tedbirleri tek 
tek sıralandı.

• İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yurtlarda 
karantinaya alınan 74 bin 898 kişiden 65 
bin 243’ünün tahliye edildiğini bildirdi.

• Yeni tip koronavirüs nedeniyle sokağa 
çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatan-
daşlar, 12.00-18.00 saatlerinde getirilen 
serbestlik ile bir haftalık aranın ardından 
yeniden sokağa çıktı.

18 Mayıs

• Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklama-
larda bulundu. 

- Arefe gününden bayramın son gününe 
kadar, 23, 24, 25, 26 mayıs, 81 ilimizin 
tamamında sokağa çıkma kısıtlaması 
uygulanacak. 

- Bu hafta çarşamba ve cuma günleri 
gençlerimizle ilgili esnetme uygulaması 
yine devam edecek. 24 Mayıs Pazar saat 
14.00 ile 20.00 saatleri arasında 65 yaş 
üstü vatandaşlarımız sokağa çıkabilecek-
lerdir

- 29 Mayıs Cuma günü cuma namazıy-
la birlikte şartları uygun camilerden 
başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. 
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Cemaatle namazı yine kurallar içinde ifa 
edeceğiz. 

- Kreşler ve Gündüz bakımevleri 15 
Haziran’da açılacak. Okulları eylülde 
açıyoruz. 

- Açık cezaevlerinde olup da salgın 
sebebiyle izne gönderilmiş bulunan 60 
bin mahkumun mayıs sonunda dolan izin 
süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır.

- Normalleşme Haziran’da büyük ölçekte 
gerçekleşecek. 

• Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muhar-
rem Kasapoğlu’nun gönderdiği hediyeler, 
Ordu’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
tedbirleri kapsamında yurtta karantinaya 
alınan vatandaşlara dağıtıldı.

• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Aile odaklı 
hizmetlere verdiğimiz öncelik netice-
sinde 2019 yılı içerisinde toplam 17 bin 
273 çocuğumuzun ailesine dönüşünü 
sağladık.”

• Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karais-
mailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
nedeniyle günde ortalama 180 bin olan 
otobüsle yolculuk yapan kişi sayısının 
300’ün altına düştüğünü belirterek, ted-
birlerin aralıksız sürdüğünü vurguladı.

• Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muhar-
rem Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, 
Gençlik ve Spor Bayramı’nın bu yıl yeni tip 
kononavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 
meydanlarda değil, interaktif olarak dijital 
ortamda kutlanılacağını açıkladı.

• Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem 
Kınık, Kovid-19 sürecinde şimdiye kadar 
bağışlanan 5 bin immün plazma bile-
şeninden 3 bin 970’inin Türk Kızılay 
tarafından elde edildiğini söyledi.

• Bolu’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
tedbirleri kapsamında sokağa maskesiz 
çıkmak yasaklandı.

19 Mayıs

• İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine, 15 
ile yönelik seyahat kısıtlamasının uzatıl-
dığına ilişkin ek genelge gönderildi.

• İçişleri Bakanlığı, 15 Mayıs cuma günü 
saat 00.00 ile 19 Mayıs salı günü saat 
21.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması-
na uymayan 28 bin 256 kişiye adli ya da 
idari işlem uygulandığını bildirdi.

• Bakanlık tarafından 81 ilin valiliğine 
gönderilen genelgede, 22 Mayıs saat 
00.00 ile 26 Mayıs saat 00.00 arasında 
uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına 
ilişkin hususlar belirlendi.

20 Mayıs

• Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim 
Kurulu Toplantısı’nın ardından açıklama-
larda bulundu; 

- Bireyler risk taşımadığını, hasta veya 
temaslı olmadığını “Hayat Eve Sığar” 
uygulaması aracılığıyla gösterebilecek.

- Uygulamaya önce şehirler arası ulaşım-
da geçiyoruz. Mobil uygulama üzerinden 
alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren 
seyahati yapabileceksiniz.

- Seyahatlerde sağlık durumlarının 
kontrolü, ilgili seyahat firması tarafından 
sağlanacak. Virüs bulaştığı tespit edilirse 
yolculuk esnasında temas ettiği kişilerin 
takibi yapılacak.

- Kovid-19 testinde, önümüzdeki dönem 
sadece semptom gösterenlere değil, belli 
bölgelerde herkese yapılabilir bir algorit-
maya döneceğiz.

- 65 yaş üzeri büyüklerimizden memle-
ketlerine gideceklere, 1 ay dönmemek 
üzere, bir izin durumu yarından itibaren 
söz konusu olacak.

• Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavi-
rüs (Kovid-19) salgını kapsamında yurt 
dışından planlı uçuşlarla ülkeye gelen 
vatandaşların 14 günlük izolasyonlarının, 
artık Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtla-
rında yapılmayacağı, kişilerin havaalan-
larında yapılan muayeneleri sonrasında 
evde izolasyonlarının ve izlemlerinin 
yapılacağı bildirildi.

• Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 
Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından 
gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini 
geçirdikleri 76 ildeki yurtlarda 9 bin 700 

vatandaşın gözlem altında bulunduğunu, 
67 bin 547 vatandaşın ise evlerine uğur-
landığını açıkladı. 

• Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, “Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon 
Önleme ve Kontrol Kılavuzu”nun firma-
lara salgınla mücadelede yol gösterici 
olacağını belirterek, “Kılavuz bunun 
yanında salgın sonrası dönemin ihtiyacı 
olan, firmaların güvenilir ve hijyenik 
üretim standartlarına uygunluğunun 
belgelendirilmesini de sağlayacak.”

• Kovid-19’la mücadelede sosyal mesafe 
kuralıyla en önemli tedbir uygulamala-
rından maske kullanımı, 25 ilde hıfzıssıh-
ha kurulu kararıyla sokakta zorunlu hale 
getirildi.

• Koronavirüsle mücadele kapsamında 
16 Mayıs’ta başlayan ve 15 şehri kapsayan 
sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

21 Mayıs

• Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir 
Hastanesi’nin açılış töreninde yaptığı 
konuşmada, sağlık sistemlerinin çöktüğü, 
kamu düzeninin yara aldığı bir dönemde 
Türkiye ve Japonya’nın örnek bir başarı 
sergilediğini belirterek, “Gerek vaka, gerek 
vefat sayısı, gerekse sağlık sisteminin 
sorunsuz işleyişi bakımından son derece 
iyi bir konumdayız. Nitekim dün itibarıyla 
günlük vaka sayımızı 1000’in altına düşür-
dük. Diğer tüm göstergelerde de olumlu 
yönde gelişme var.”

• Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 6 Hazi-
ran’da yapılacağı ilan edilen İlköğretim 
ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk 
Sınavı’nın 5 Eylül’e ertelendiğini bildirdi.

• İçişleri Bakanlığı genelgesiyle “seyahat 
izin belgesi” almak şartıyla seyahat izni 
verilen İstanbul’daki ÇAYKUR’a kayıtlı 
üreticiler, çay hasadı için memleketlerine 
gidiyor.

• Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsa-
mında, müstakil yeme-içme tesislerinde 
müşterilerin yeme-içme faaliyeti dışında 
maske takması istenecek, misafirlere res-
toranların girişinde, termal kamera veya 
temassız ateş ölçümü uygulanacak.
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22 Mayıs

• Sağlık Bakanlığının internet sitesinde 
yayınlanan afiş ve broşürlerde, taksi 
duraklarında uygulanması gereken hijyen 
önlemleri ile şoför ve müşterilere yönelik 
uyarılar yer aldı.

• Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara-
ismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Ko-
vid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 
hükümet olarak çeşitli tedbirler aldıkla-
rını belirterek, normalleşme sürecinde 
havalimanlarına “uçulabilir sertifikası” 
vereceklerini bildirdi.

• Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 
(KKTC) getirilerek yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kara-
man’da yerleştirildikleri yurtta karanti-
naya alınan 288 kişi, Sağlık Bakanlığınca 
yayımlanan genelge doğrultusunda 
evlerine uğurlandı.

• Iğdır’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Ku-
rulu kararıyla maske kullanımı zorunlu 
hale getirildi.

23 Mayıs

• Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Ka-
raismailoğlu, demir yolları ulaşımında 
normalleşme sürecinin başlatıldığını 
belirterek, 28 Mayıs’tan itibaren sosyal 
mesafe ve izolasyon kurallarına uyula-
rak yüksek hızlı tren (YHT) seferlerinin 
yapılacağını bildirdi.

• Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluş-
larına bağlıbirimlerinde salgın sebebiyle 
yapılan görevlendirmeler kapsamındaki 
tüm iş ve işlemler ‘‘Tıbbi Kötü Uygula-
maya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk 
Sigortası’’ poliçesi kapsamına alındı.

24 Mayıs

• Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlem-
leri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması 
getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, bir 
hafta aranın ardından Ramazan Bayra-
mı’nın birinci günü bu kısıtın 6 saatliğine 
kaldırılmasıyla birlikte güneşli havanın 
tadını çıkardı.

 

25 Mayıs

• Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karais-
mailoğlu: “Koronavirüs sürecinde bütün 
önlemlerimizi aldık, şantiyelerimizi 
yeniden elden geçirdik. Sosyal mesafe, 
dezenfeksiyon, her türlü tedbirimizi al-
dık. Arkadaşlarımız canla başla çalışıyor”

26 Mayıs

• Gençlik ve Spor Bakanlığı, yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 
uzun süredir kapalı olan spor tesislerini, 
olimpik ve paralimpik havuzda yer alan 
milli sporcuların antrenmanlarına devam 
edebilmesi için açıyor.

• Yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı 
bulunan camilerde 29 Mayıs’ta kılınmaya 
başlanacak cuma namazı için abdestin ev 
ve iş yerinde alınması, maske takılması, 
seccade getirilmesi, sosyal mesafenin 
ihmal edilmemesi istendi.

• Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mü-
cadele kapsamında Afrika ülkesi Çad’a 
yardım malzemeleri gönderildi.

• Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal 
Ekşi uçuş kurallarını açıkladı:

- Yolcular anons ile sıra numarasına göre 
uçağa binecek.

- Koridorlarda kuyruk ve temas olma-
yacak.

-El bagajı yerine küçük el çantası taşı-
nacak.

27 Mayıs

• Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim 
Kurulu’nun önerileriyle Kovid-19 sonrası 
kontrollü normalleşme süreci kapsa-
mında hazırlanan rehberler tek başlıkta 
toplanırken 11 sektöre yönelik alınması 
gereken tedbirler de belirlendi.

• Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, ülkelerin peşinden koştuğu 
yoğun bakım solunum cihazının rekor 
sürede üretildiğini belirterek, “Bugün 
itibarıyla binin üzerinde yoğun bakım 
solunum cihazımızın ihracatını gerçek-
leştirmiş durumdayız.”

• Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara-
ismailoğlu tarafından duyurulan yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla müca-
dele kapsamında normalleşme sürecinde 
havalimanlarına verilecek “uçulabilir 
sertifikası” için çalışmalara başlandı.

• Selimiye Camisi’nde, Kovid-19 tedbirleri 
kapsamında vatandaşların seccadesiyle 
namaz kılacağı alan bantlarla ayrıldı.

• Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile 
mücadele kapsamında sokağa çıkmaları 
kısıtlanan 14 ve altı yaşlardaki çocuklar 
bugün özel izinle dışarı çıktı.

28 Mayıs

• Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı-
mız Erdoğan; 

- Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Hazi-
ran’dan itibaren tamamen kaldırılmıştır. 

- İdari izinde bulunan kamu personeli 1 
Haziran itibarıyla normal mesaiye başla-
yacak.

- 65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırla-
ması ve pazar günleri uygulanan istisna 
devam ediyor. 20 yaş altıyla ilgili sokağa 
çıkma uygulamasını 18 yaşa indiriyoruz.

- Müze ve ören yerleri 1 haziranda açılı-
yor.

- Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar 
kaldırılmıştır. Gece 24.00’ kadar hizmet 
verebilecek.

- Sürücü kursları ve benzerleri 1 haziran-
dan itibaren hizmet verebilecek.

- Açık hava konserleri saat 24 ile sınırlı 
olmak üzere başlayabilecek.

• Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karais-
mailoğlu, normalleşme sürecinin önemli 
bir adımını daha attıklarını belirterek 
“Ara verdiğimiz Yüksek Hızlı Tren (YHT) 
seferimizi yeniden başlatıyor, ilk trenimi-
zi Ankara’dan İstanbul’a yolcu ediyoruz.” 

• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Baka-
nı Zehra Zümrüt Selçuk, ALO 183 Sosyal 

46 ___ Türkiye Bülteni ___ Haziran



Destek Hattı’nın, artık internet tabanlı 
mesajlaşma uygulaması WhatsApp üze-
rinden de hizmet vereceğini bildirdi.

• Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara-
ismailoğlu, Türkiye’nin yeni tip korona-
virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede 
ciddi aşamalar kaydettiğini belirterek, 
birçok sektörde olduğu gibi ticari yat ve 
ilkel yapılı ahşap gemilerin de faaliyetle-
rine 1 Haziran’da yeniden başlanacağını 
bildirdi.

• Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “31 
Mayıs Pazar gününden itibaren terhis-
leri başlatacağız. Bununla ilgili önemli 
tedbirler alındı.”

• İçişleri Bakanlığı, 14 büyükşehir ve 
Zonguldak’ta 29 Mayıs saat 24.00 ile 31 
Mayıs saat 24.00 arasında sokağa çıkma 
kısıtlamasına ilişkin valiliklere genelge 
gönderdi

• İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine “18 Yaş 
Altı ve 65 Yaş Üzeri Kişilerin Sokağa Çık-
ma Kısıtlaması” konulu genelge gönderdi

29 Mayıs

• Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-
ğan, Sancaktepe’deki Prof. Dr. Feriha Öz 
Acil Durum Hastanesi’nin açılış törenin-
de yaptığı konuşmada, dünyada pek çok 
ülkede salgın sebebiyle sağlık sisteminin 
çöktüğü bir dönemde Türkiye’nin, hem 
mevcut imkanlarını en iyi şekilde kul-
lanarak hem de yeni imkanlar üreterek 
farklı bir konuma geldiğini belirterek, 
“(Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hasta-
nesi) Kapasitesinin tamamı gerektiğinde 
yoğun bakım altyapısına sahip olan bu 
hastanemizi, iki ay gibi kısa bir sürede 
tamamladık.” dedi.

• Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 
cezaevlerinde ertelenen kapalı görüşle-
rin 1 Haziran’dan itibaren başlayacağını 
bildirdi.

• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı, 1 Haziran’da açılacak özel kreş, 
çocuk kulüpleri ve gündüz bakımevlerin-
de alınacak tedbirleri belirledi.

• Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 

tedbirleri kapsamında camilerde ara veri-
len cemaatle ibadet, bugün kılınan cuma 
namazıyla tekrar başladı. 

• MEB, özel okul öncesi eğitim kurumları, 
yabancı dil, bilgisayar gibi çeşitli kurslar 
ile sürücü kurslarının 1 Haziran’dan itiba-
ren açılacağını duyurdu.

• Hakimler Savcılar Genel Kurulu, yargıda 
normale dönüş eylem planını hazırladı.

30 Mayıs

• Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karais-
mailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgını nedeniyle mart ayında durdurulan 
uçak seferlerinin, 1 Haziran itibarıyla iç 
hatlarda yeniden başlayacağını bildirdi. 
Yükseköğretim Kurulunca, yükseköğreti-
me girişte başarı sıralaması şartı bulunan-
lar dışındaki programların yurt dışı yatay 
geçiş kontenjanlarındaki yüzde 50 kısıtı 
kaldırıldı.

• İçişleri Bakanlığı, lokanta, restoran, kafe 
gibi iş yerleri ile park, piknik alanları, 
mesire yerleri ve giyim pazarlarıyla ilgili 
genelge yayımladı.

- İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, park/
bahçe, rekreasyon, piknik alanları, me-
sire ve ören yerleri ile sahil bantlarında 
piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma 
faaliyetlerine (mangal yapmak hariç) 1 
Haziran’da başlanacak

• İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine “Şehir 
Giriş/Çıkış Seyahat Kısıtlaması” konulu 
genelge gönderdi.

- İçişleri Bakanlığının valiliklere gönder-
diği genelgeyle büyükşehir statüsündeki 
14 il ve Zonguldak’ta şehir giriş-çıkış 
kısıtlaması 31 Mayıs Pazar günü saat 
24.00’te sona erecek.

- İçişleri Bakanlığı genelgesiyle şehirler 
arası toplu ulaşım araçları ile yapılacak 
seyahatlerde (otobüs, uçak) seyahat izin 
belgesi alma zorunluluğu yürürlükten 
kaldırıldı.

- Şehirlerarası toplu ulaşım araçları ile 
yapılacak seyahatlerde HES uygulaması 
üzerinden kod alındıktan sonra biletle-
meler yapılacak.

31 Mayıs

• Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, Hadımköy Dr. İsmail Niyazi 
Kurtulmuş Hastanesi ve Yeşilköy’de inşa 
edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Du-
rum Hastanesi’nin açılışını yaptı.

• Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Yazın 
EBA televizyonunda yabancı dil ile ilgili 
çalışmalarımız olacak. Öğrencilerimizin 
onu takip etmelerini öneririm. 1 ve 2’nci 
sınıflarla ilgili bazı çalışmalarımız da 
devam edecek.” 

• Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karais-
mailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgınıyla mücadele kapsamında alınan 
tedbirlerle yüksek hızlı trenlerde (YHT) 
olduğu gibi Marmaray ve Başkentray’da 
da normalleşme planını uygulamaya 
başlayacaklarını bildirdi.

• Ticaret Bakanı Pekcan, Kovid-19 salgını 
sürecinden normalleşme dönemine geçiş 
kapsamında yarından itibaren birçok 
esnaf ve sanatkarın ticari faaliyetlerine 
kaldığı yerden devam edeceğini belirtti.

• Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniy-
le verilen aranın ardından 1 Haziran’da 
yeniden açılacak müze ve ören yerlerini 
dezenfekte ederek gerekli önlemleri aldı.

• Yeni tip koronavirüs salgını kapsamında 
alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkma-
ları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik 
rahatsızlığı olan kişiler, istisna uygulan-
ması kapsamında tekrar sokağa çıktı.

• İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası 
Havalimanı terminal işletmecisi ISG, 
yarın başlayacak iç hat uçuşlarında uçak 
içerisine kabin bagajı kabul edilmeyece-
ğini duyurdu.

• Eğitime ve yaz okulu adı altında yapılan 
sosyal ve kültürel etkinliklere yarından 
itibaren başlayacak olan okul öncesi özel 
eğitim kurumlarında, çocuk, öğretmen, 
veli ve toplum sağlığı için uyulması gere-
ken kurallar belirlendi.
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Türkiye’nin  
Koronavirüs ile Mücadelesi

Destekler
3 Mayıs

• Sağlık Bakanlığının koronavirüs-
le mücadeleye ilişkin “Hayat Eve 
Sığar” mobil uygulamasıyla ücretsiz 
maske kodu alınabilecek.

• İçişleri Bakanlığı, 30 büyükşehir ve 
Zonguldak’a yönelik şehir giriş/çıkış 
kısıtlamasının, Cumhurbaşkanı Er-
doğan başkanlığındaki kabine top-
lantısında yeniden değerlendirilmek 
üzere 4 Mayıs Pazartesi günü saat 
00.00’a kadar uzatıldığını bildirdi.

6 Mayıs

• Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: “Ko-
vid 19, kanser, parkinson gibi birçok 
hastalığın tedavisinde kullanılmak 
üzere 32 ilacı daha geri ödeme liste-
sine aldık.”

• Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mus-
tafa Varank: “Kovid-19 projelerini 
teşvik için duyurulan Stajyer Araş-
tırmacı Burs Programı’na yapılan 
340 başvurunun 300’ü desteğe hak 
kazandı.”

7 Mayıs

• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3. faz 
sosyal yardım programı kapsamında 
şu ana kadar 620 bin haneye ödeme 
yapıldığını, ödemelerin devam etti-
ğini bildirdi.

• TİKA, koronavirüsle mücadele 
kapsamında Cezayir ve Oran şehir-
lerindeki sağlık çalışanlarına 30 bin 
cerrahi maske yardımı yaptı.

8 Mayıs

• İstanbul’daki eczaneler, medikal 
ürün satan firmalar ve marketlerde 
cerrahi maskeler adedi 1 liradan 
satışa sunuldu.

• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli 
aylığı ödemelerinin, öne çekilerek 
15-22 Mayıs’ta yapılacağını bildirdi.

9 Mayıs

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

11 Mayıs

• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Pan-
demi Sosyal Destek Programı kapsa-
mında 5 milyar 319 milyon 547 bin 
lira yardım ulaştırıldığını bildirdi

13 Mayıs

• Hazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak, “Covid-19 pandemisi 

ile mücadelede devreye aldığımız 
Ekonomik İstikrar Kalkanı adımları-
mızın maddi tutarı 240 milyar TL’ye 
ulaşmıştır. Bu miktar, milli gelirin 
yüzde 5’i civarındadır. Eğer bazı 
ülkeler gibi ekonomik büyüklüğü-
nü çarpan etkisiyle ifade etmemiz 
gerekirse, bu rakam 525 milyar TL’yi 
bulmaktadır. Bu da milli gelirin 
yaklaşık yüzde 11’ine denk gelmek-
tedir.” 

14 Mayıs

• İçişleri Bakanlığından, Vefa Sosyal 
Destek Gruplarının 53 günde 5 
milyon 674 bin 281 haneye ulaştığı 
bildirildi.

19 Mayıs

• Türk Kızılay’ın sosyal medya he-
saplarından canlı yayınla düzenledi-
ği “Bağış ve Dayanışma” programın-
da, 7 saat içinde 15 milyon 600 bin 
lira bağış toplandı.

20 Mayıs

• Hazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak; “Bugün itibarıyla veri-
len desteklerin tutarı 252 milyar 
lirayı aştı. Bunun içerisine ötelenen 
kredileri, vadesi gelen anapara faiz 
ödemelerini koyarsak bu rakam yak-
laşık 350 milyar lirayı geçiyor. Eko-
nomik çarpan etkisine bakıldığında 
600 milyar lirayı geçen bir rakama 
ulaştığımızı söyleyebiliriz.”



21 Mayıs

• Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 
Esnaf Destek Paketi uygulaması 
kapsamında 579 bin 91 esnaf ve 
sanatkara 14,4 milyar lira tutarında 
faiz indirimli işletme kredisi kullan-
dırıldığını bildirdi.

22 Mayıs

• Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 
dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına 
alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgınının ihracatçılara olan olum-
suz etkilerini azaltmak amacıyla 
Türk Eximbank’ın “Stok Finansman 
Destek Paketi”ni devreye aldıklarını 
bildirdi.

• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu 
işçilerinin 13 günlük ilave tediyele-
rinin bugün hesaplara yatırılacağını 
bildirdi.

23 Mayıs

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

- 2002’den bu yılın nisan ayı sonuna 
kadar 402 bin engellinin özel sektör-
de işe yerleşmesine aracılık edildiği-
ni bildirdi.

- “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kam-
panyasında bugüne kadar 2 milyar 
30 milyon 380 bin lira toplandığını 
bildirdi.

1 Haziran

• Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mayıs 
ayı işsizlik ödeneği ve kısa çalışma 
ödeneği ödemelerinin 1-5 Haziran ta-
rihleri arasında yapılacağını bildirdi.

• Hazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak, “Normalleşme dönemin-
de vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını 
geniş bir yelpazede karşılamak, yerli 

üretimi desteklemek ve tüm sektör-
lerde hareketlenmeyi sağlamak ama-
cıyla kamu bankalarımızın devreye 
aldıkları 4 ayrı finansman paketi 
milletimize hayırlı ve uğurlu olsun”

2 Haziran

• Kamu bankaları, finansman imka-
nını ürün veya hizmetlerinde fiyat 
artışı olarak müşterilere yansıtan fir-
maların kredi paketi kapsamı dışına 
çıkartılacağını duyurdu.



Dış Faaliyet ve Yardımlar

Türkiye’nin Koronavirüs 
Sürecindeki Dış Faaliyet ve 
Yardımları

• Salgının hemen başında 
“Koordinasyon ve Destek 
Merkezi” kuruldu. 7/24 hizmet 
sunan Konsolosluk Çağrı Merkezi 
(KÇM) de vatandaşlarımızın 
dış temsilciliklerimize ve 
Koordinasyon ve Destek 
Merkezimize ulaşmalarına 
yardımcı oldu. Bu süreçte, Çağrı 
Merkezimiz sadece KOVİD-19’la 
ilgili 100 bin çağrı yanıtladı.

• Sayın Cumhurbaşkanımızın 
talimatlarıyla, Cumhuriyet 

tarihimizin en büyük tahliye 
operasyonunu gerçekleştirildi. 
126 ülkeden 75 binin üstünde 
vatandaşımız ülkemize getirildi. 

• İhtiyaç duyduğumuz ilaç ve 
hammaddeler zamanında ve 
gerektikçe çeşitli ülkelerden 
en hızlı biçimde temin edildi, 
Dış Temsilciliklerimizin 
de katkılarıyla diplomatik 
torbalarımızla ülkemize taşındı.

• 145 ülkede bulunan 246 
yurtdışı temsilciliğimiz 

çalışmalarımızda merkezi rol 
oynadı, devletin şefkatiyle 
yurtdışında geçici olarak 
bulunan vatandaşlarımız 
toparlandı, kucaklandı ve 
ülkemize uğurlandı. 

• Sağlık, İçişleri, Gençlik ve 
Spor, Ulaştırma Bakanlıklarımız 
başta olmak üzere, Kızılay, Türk 
İşbirliği ve Kalkınma Ajansı 
(TİKA), Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve 
Türk Hava Yolları ve tüm ilgili 
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kurumlarımız etkin ve hızlı 
işbirliği sergiledi.

• Dış temsilciliklerimiz 
halihazırda yurtdışında 
bulunmakta olan 
vatandaşlarımızla da sürekli 
ilgilenmektedir. Mağduriyetlerini 
gidermek amacıyla hem 
mensuplarının maaşlarından 
yaptıkları gönüllü katkılarla, hem 
sivil toplum ve iş insanlarımızın 
ayırdığı kaynaklarla bu kişilere 
yardımcı olunmaktadır.

• KOVİD-19 nedeniyle vefat 
eden vatandaşlarımızın 
cenazeleri ülkemize getirildi, 
memleket toprağına 
defnedilmeleri takip edildi. 
Yakınlarıyla ilgilenildi; 
aileler acılı günlerinde yalnız 
bırakılmadı. 

• Bu süreçte tedaviye ihtiyaç 
duyan vatandaşlarımızın 
Sağlık Bakanlığımız ambulans 
uçaklarıyla getirilmesinde dış 
temsilciliklerimiz yardımcı oldu. 

• Ülkemizden ayrılmak 
isteyen yabancıların tahliye 
operasyonlarına da destek 
olundu. 17 Mart’tan bu yana 250 
binden fazla yabancı ülkemizden 
ayrıldı. 86 ülkenin tahliye 
operasyonlarına destek sağlandı. 

• Bugüne kadar 135 ülkeden 
tıbbi malzeme yardım talebi 
alındı. 108 ülke ile 3 uluslararası 
kuruluşun talepleri karşılandı. 13 
uluslararası fona nakdi yardım 
yapmayı değerlendiriyoruz. 
Bu çabalarımız sonucunda 
Türkiye, uluslararası yardımlar 
açısından dünyada üçüncü sırada 
bulunmaktadır. 

• Üretmeye başladığımız yerli 
solunum cihazlarımızın bir kısmı 
Somali gibi bazı ihtiyaç sahibi, 
dost ülkelere yardım amaçlı 
gönderildi. 

• KOVİD-19 salgını, sahada 
ve masada aktif dış politika 
faaliyetlerimizin hızını 
kesememiştir. 

• Sayın Bakanımız, yalnızca 

salgınla mücadele ve geri 
dönüşler konusunda 66 
mevkidaşıyla 102 görüşme 
gerçekleştirdi. 

• Ülkemiz Kanada’nın 
inisiyatifiyle oluşturulan, 15 
ülkenin ve AB’nin katıldığı 
Uluslararası Koordinasyon 
Grubunun toplantılarında aktif 
rol oynadı.

• Geçtiğimiz Mart ayında 
ilkini düzenlemeyi ve kurumsal 
bir nitelik kazandırmayı 
planladığımız, ancak pandemi 
nedeniyle ertelenen “Antalya 
Diplomasi Forumu”nun ilk 
faaliyeti, dijital ortamda 19 Mayıs 
2020 tarihinde gerçekleştirildi. 

• Antalya Diplomasi 
Forumu’nun ikinci etkinliği 9 
Haziran 2020 tarihinde, göç 
konusunda yine bu alandaki 
önemli şahsiyetlerin katılımıyla 
planlandı. 

• Sayın Cumhurbaşkanımızın 
liderliğinde salgın sonrası 
dönem için küresel ve bölgesel 
gelişmeler kapsamlı şekilde 
gözden geçirilmekte, ihtimaliyet 
planlarımı yapılmaktadır.

• Dışişleri Bakanlığı tarafından 
yayımlanan yayımlanan 
“KOVİD-19 Sonrası Küresel 
Sistem: Eski Sorunlar, 
Yeni Trendler” 26 Türk 

akademisyenin salgın sonrası 
dünyada fırsat ve tehditlere 
ilişkin değerlendirmelerini 
içermektedir. Dünya çapında 
pek çok uzmanın da görüşlerini 
içerecek ikinci kitap ise, 
“KOVİD-19 Sonrası Dünya: 
İşbirliği mi Rekabet mi?” 
başlığıyla yayımlanma aşamasına 
gelmiştir. 

• Ülkemiz açısından büyük 
önem taşıyan turizm sektörünü 
tekrar eski günlerine döndürmek 
ve yabancı turistleri ülkemize 
tekrar çekmek amacıyla 
yabancı muhataplar nezdinde 
yazılı ve sözlü girişimler 
sürdürülmektedir.

• KOVİD-19 nedeniyle ülkemizle 
birlikte diğer ülkelerin sınır 
kapılarında alınan bazı tedbirler 
karşısında, uluslararası yük 
taşımacılığının devamlılığının 
sağlanması, özellikle Türk 
TIR’larının taşımacılık 
faaliyetlerinde karşılaştıkları 
aksamaların önüne geçilmesine 
yönelik Dışişleri Bakanlığı ve 
temsilciliklerimizce gerekli 
girişimler yapılmış, başta 
Avrupa ülkeleri olmak üzere 
tüm muhataplarımızla tedarik 
zincirinin devamlılığı hususunda 
yapıcı bir diyalog tesis edilmiştir.
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Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı

AK Parti Çevre, Şehir ve 
Kültürden Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı ve Samsun 
Milletvekili Çiğdem Karaaslan, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
liderliğinde AK Parti olarak 
son 18 yıllık dönemde her 
alanda büyük yatırımları 
gerçekleştirirken çevreyi 
merkeze aldıklarını belirtti.

“AK Parti Çevre, Şehir ve 
Kültür Başkanlığı olarak 
kurulduğumuz günden bu yana 
devam eden çalışmalarımızı 
bugün de havası, suyu, 
toprağı daha temiz, iklim 
değişikliğine karşı dirençli 
ve düşük karbonlu şehirler 

hedefimiz doğrultusunda 
gayretle sürdürüyoruz.” diyen 
Karaaslan, “Ortak geleceğimiz 
çevreye olan bakışımızı inanç 
ve medeniyet değerlerimizden 
aldığımız güçlü referanslarla 
değerlendiriyoruz. 
Şehirlerimizin merkezlerinde 
açık ve yeşil alanları herkes 
için erişilebilir kılan Millet 
Bahçeleri Projesi’ni hayata 
geçiren, tüm dünyanın gıptayla 
baktığı Sıfır Atık Projesi’ni 
hızla gerçekleştiren, ülkemizin 
dünyada orman varlığını 
artıran nadir ülkelerden biri 
haline gelmesini sağlayan, 
temiz denizlerimizin göstergesi 

sayılan mavi bayraklı plaj 
sayısında dünya birinciliği 
hedefleyen, çevre dostu 
ulaşımı yaygınlaştıran, 
atıksu arıtma tesislerini tüm 
yurtta yaygınlaştıran AK 
Parti’miz gerçek anlamda 
çevreci kimliğini son 18 yılda 
gerçekleştirdiği her çalışmasıyla 
ve gelecek hedefleriyle ortaya 
koymuştur.” ifadelerini 
kullandı.

İklim değişikliği, biyolojik 
çeşitliliğin yok olma tehdidiyle 
karşı karşıya kalması, kuraklık, 
aşırı hava olayları, kirlilik gibi 
çok ciddi çevre sorunlarıyla 
tüm dünyanın mücadele 

“Çevre Bize Emanet”
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ettiğini belirten ve Türkiye’nin 
küresel sorunlar karşısında 
önemli adımlar attığını belirten 
Karaaslan, “Bu dönemde atık 
yönetiminde, yenilenebilir 
enerjide, ağaçlandırmada 
çok önemli çalışmalar 
gerçekleştiriyor, sürdürülebilir 
kalkınma anlayışıyla ülkemizi 
geliştirmeye devam ediyoruz. 
Bugün geldiğimiz noktada 
ülkemiz çevre konusunda 
dünyaya örnek olabilecek bir 
ivme yakalamıştır.” görüşünü 
paylaştı. 

Bir süredir dünyanın en 
önemli gündem maddelerinden 
birinin iklim değişikliği 
olduğunu söyleyen Karaaslan, 
“Sn. Cumhurbaşkanımızın 
öncülüğünde ülkemizin küresel 

meselelerdeki liderliği çok 
önemli olmakla birlikte bu 
mücadele için tüm dünyanın 
ortak çabası gereklidir. 
Doğanın sahibi değil, bir 
parçası olduğumuz bilinciyle 
gelecek nesillere; yeşiliyle 
mavisiyle daha temiz bir 
çevre bırakmak, farkındalık 
ve duyarlılık sahibi bireyler 
yetiştirmek için 2020 Yılı teması 
“Biyoçeşitlilik” olan 5 Haziran 
Dünya Çevre Günü’nde “Çevre 
Bize Emanet” diyoruz. Doğaya 
saygılı ve çevreye dost bir 
anlayışı toplumsal hayatımızın 
her alanına dâhil ederek bu 
emanete 83 milyon hep birlikte 
sahip çıkmamız gerektiğini 
vurguluyoruz.” dedi.

5 Haziran Dünya Çevre 

Günü’nde Cumhurbaşkanı ve 
AK Parti Genel Başkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından 9 şehirde 10 Millet 
Bahçesi’nin hizmete açılmasını 
da değerlendiren Karaaslan, 
“Toplam büyüklüğü 550 
bin metrekareye yaklaşan 
ve bu anlamlı günde açılışı 
gerçekleştirilen Millet 
Bahçeleri, şehirlerimiz ve 
ortak geleceğimiz için atılmış 
çok önemli bir adımdır. 
Sn. Cumhurbaşkanımız’ın 
liderliğinde 2023 yılına 
kadar 81 ilimize 81 milyon 
metrekare Millet Bahçesi 
kazandırmayı hedefliyoruz.” 
değerlendirmesinde bulundu.
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Gençlik Kolları

Açıklamada, “Türk demokrasi 
tarihinin en büyük lekelerinden 
biri olan ve milletimizin 
vicdanında derin yaralar bırakan 
27 Mayıs 1960 darbesinin 
üzerinden 60 yıl geçse de hem 
darbe süreci hem de Yassıada’da 
yapılanlar hafızalardan asla 
silinmiyor.” ifadesine yer verildi.

Türkiye’de darbe geleneğinin 
başladığı bu karanlık günün 

ve devamında yaşananlara 
duyulan öfke ve hüznün, 
Menderes’i geri getirmese de 
millette içten içe yanmaya 
başlayan bir ateşin ilk kıvılcımı 
olduğu bildirilen açıklamada, 
“60 darbesini büyüklerimizden 
dinlediğimizde, milletimizin 
ne kadar büyük bir travma 
geçirdiğini çok net bir şekilde 
anlayabiliyoruz. 60’tan sonra 

da irili ufaklı birçok darbeye ve 
farklı teşebbüslere maruz kalan 
demokrasimiz, milletin sevdiği 
ve seçtiği bir ‘beyefendi’nin 
idam edilmesiyle çok ciddi bir 
şekilde sarsıldı ve askıya alındı.” 
değerlendirmesi yapıldı.

27 Mayıs 1960’ın hem 
demokrasi hem siyaset hem 
de millet için adeta bir dönüm 
noktası olduğu aktarılan 

Genel Merkez Gençlik Kolları,  
27 Mayıs 1960 Askeri Darbesine 
İlişkin Yazılı Açıklama Yaptı
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açıklamada, şu ifadelere yer 
verildi:

“Büyüklerimizden Menderes’i 
dinlerken gözlerinde 
gördüğümüz hüzün, çaresizlik 
ve hiçbir şey yapamamanın 
vermiş olduğu masum suçluluk 
önce anne babalarımıza, 
sonra da bizlere miras kaldı. 
15 Temmuz’da gözümüzü 
bile kırpmadan meydanlara 
koşmamızın en büyük 
nedenlerinden biri, merhum 
Menderes için millet olarak 
yapamadığımızı bir nevi telafi 
edebilmek, ileride çocuklarımız 
o günkü duruşumuzu 
sorduklarında gururla cevap 
verebilmek ve onlara hüznü 
değil gururu miras bırakabilmek 
idi.”

Açıklamada, darbenin hiçbir 
türlüsüne boyun eğmeyeceğini, 
iradesini bir daha asla gasp 
ettirmeyeceğini tüm dünyaya 
haykıran milletin, 15 Temmuz 
gecesi canı ve kanıyla demokrasi 
destanı yazdığının altı çizildi. 
Gücünü Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın dik ve kararlı 
duruşundan alan gençliğin 
demokrasi ve milletin aleyhine 
atılacak en ufak bir adımın 
dahi karşısında durmaya ve bu 
uğurda kendini siper etmeye 
hazır olduğu vurgulanan 
açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu durum 15 Temmuz 
2016’dan itibaren sadece bir 
ilkesel duruş olmaktan çıkmış, 
hayatımızın geri kalanında hicap 
ve hüzün duymakla onur ve 
şeref duymak arasında bir seçim 
yapma noktasına gelmiştir. 
Birer birer şahıslarımızın 
meselesi olmaktan çıkmış, 
nesil olarak çocuklarımıza 
ve çocuklarımızın yaşadığı 
Türkiye’ye bırakacağımız 
mirasın konusu haline gelmiştir. 
Dolayısıyla milletin iradesine 
karşı yapılan her türlü teşebbüse 
böyle bir düşünceyle yaklaşan, 

özgüveni yüksek, akıllı, eğitimli, 
cesur, yerli ve milli bir gençliği 
bu yoldan döndürebilecek 
herhangi bir dünyevi güç 
bulunmamaktadır.

1960 darbesini gerçekleştiren 
ve devamında Adnan Menderes 
ve arkadaşlarını idama mahkûm 
eden zihniyetle olan kavgamız, 
onlar bu ihtiraslarından 
vazgeçmediği sürece devam 
edecek. Milletimizin liderimize 
ve partimize emanet ettiği 
hukukunu, bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da 
canımız pahasına koruyacağız. 
Kendisini milletine adayanları, 
millete hizmetkârlık 
edenleri 27 Mayıs’ın hüznü 

ve 15 Temmuz’un onuru ile 
savunmaya devam edeceğiz. 
Söz de karar da milletindir. Biz, 
halkın gücünün üzerinde bir 
güç tanımadık bugüne kadar. 
Bundan sonra da tanıyacak 
değiliz.”

Açıklamada, 27 Mayıs 1960 
darbesi ve 15 Temmuz’a 
dair yaşananlara ilişkin 
önemli mesajların yer aldığı 
pankartların AK Parti Gençlik 
Kollarının 81 ildeki tüm 
teşkilatları tarafından binalara, 
köprülere, reklam panolarına 
ve şehirlerin muhtelif yerlerine 
asıldığı da belirtildi.
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Gençlik Kolları

Genel Merkez Gençlik Kolları 
tarafından yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgını sürecinde 
evden çıkamayan gençlere 
yönelik sosyal medya üzerinden 
bilgi yarışması düzenlendi.

Genel Merkez Gençlik Kolları 
Başkanı ve Yalova Milletvekili 
Ahmet Büyükgümüş, yaptığı 
yazılı açıklamada, Kovid-19 
tedbirleri nedeniyle her 
yaştan vatandaşın belirli 
alışkanlıklarından uzak kaldığını, 
sürecin özellikle gençler için 
daha zor olduğunu belirtti.

Sahada bulunamadıkları 
bugünlerde “Hem gençlerimize 
genel kültür olarak bir şeyler 
katalım hem de eğlenceli bir 
vakit olsun.” diyerek AK Gençlik 
Bilgi Yarışması düzenlediklerini 

ifade eden Büyükgümüş, 
gençlerin evde kaldığı sürede 
hayatlarına hareketlilik kattıkları 
için mutlu olduklarını bildirdi.

Büyükgümüş, yarışmanın 7 
gün boyunca belirli sürelerde 
yöneltilen sorularla yapıldığını 
kaydederek, ”7 günün sonunda 
tüm sorulara toplamda en 
çok doğru cevabı verenlere 
hediyelerimiz oldu. Her güne 
özel birinciye verdiğimiz 
hediyenin yanı sıra haftanın 
toplamında en çok birinci olan 
kardeşimize drone, ikincimize 
elektrikli kaykay, üçüncümüze 
ise tablet hediye ettik.” bilgisini 
verdi.

Yarışmalara günde ortalama 
2 bin 500 kişinin katıldığını 
belirten Ahmet Büyükgümüş, 

son gündeki final yarışmasına ise 
yaklaşık 5 bin 600 kişinin katılım 
sağladığını ifade etti.

Büyükgümüş, yarışmaya 
ilişkin “Alışkın olduğumuz 
birlikte zaman geçirme 
döneminden uzak kaldığımız şu 
günlerde gençlerimiz ve bizim 
için güzel bir aktivite oldu.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Yarışmanın sona ermesinden 
sonra yenisinin düzenlenip 
düzenlenmeyeceğinin merak 
edildiğini bildiren Büyükgümüş, 
“İnşallah elimizden geldiğince 
gençlerimizin evlerinden bizlerle 
birlikte olacağı çalışmalar 
yapacağız. Arkadaşlarımız bu 
konuda çeşitli fikirler sunuyor. 
Gençlerimiz de bizleri takipte 
kalsın.” ifadelerini kullandı.

“İnşallah Elimizden Geldiğince 
Gençlerimizin Evlerinden Bizlerle 
Birlikte Olacağı Çalışmalar Yapacağız”
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AK Parti Genel Merkez Gençlik 
Kolları, Genel Başkanımız ve 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın gençlere 
şiirle hitap ettiği videoyu sosyal 
medya hesabından paylaştı.

Genel Merkez Gençlik Kolları 
sosyal medya hesabından 
yapılan paylaşımda, “Bu bayram 
herkesi, her şeyi daha fazla 
özledik. Cumhurbaşkanımızın 
AK Gençliğe özel okuduğu 

şiir ile bayramınızı kutlamak, 
özleminizi bir nebze de olsa 
gidermek istedik. Siz bu bayram 
en çok neyi özlediniz?” ifadeleri 
yer aldı.

Genel Başkanımız ve 
Cumhurbaşkanımızın gençlere 
özel okuduğu şiirin paylaşılan 
videosunda ise şu dizeler yer 
aldı:

“Âlemi İslam’a su gibi aksın, 
bayram olsun bayramlarınız. 

Evleriniz cennet kokusu 
gibi koksun, bayram olsun 
bayramlarımız. Zindan 
medresedir, gam yayla size. 
Farkı yok bin yılın bir ayla size. 
Melekler yukarıdan gıptayla 
size baksın, bayram olsun 
bayramlarımız. Serilsin gönüller 
döşek misali, patlasın sevgiler 
fişek misali, hakikat durmadan 
şimşek misali çaksın, bayram 
olsun bayramlarımız.”

Cumhurbaşkanımız  
Recep Tayyip Erdoğan,  
Gençlere Şiirle Seslendi
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Genel Sekreterlik

“Koronavirüs’e Karşı  
Tüm Dünyaya Örnek Olacak  
Bir Mücadele Yürütüyoruz”

AK Parti Genel Sekreteri 
Fatih Şahin, Koronavirüs 
dolayısıyla video konferansla 
gerçekleştirilen Manisa ve 
Kırıkkale İl Yönetim Kurulu 
toplantılarına katıldı. İl 
Başkanları ve Yönetim 
Kurulu Üyelerinin illerindeki 
teşkilat çalışmalarını ve 
değerlendirmelerini paylaştığı 
toplantıda Şahin, Koronavirüs 
sürecinde yapılanlara dair 

değerlendirmelerde bulundu. 
Milletin desteği ve 

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın liderliğiyle 
bugüne kadar karşılaştıkları 
tüm zorlukların üstesinden 
geldiklerinin altını çizen Şahin, 
“bu salgın sürecinin de hep 
birlikte üstesinden geleceğiz” 
dedi.

Salgın dolayısıyla dünya 
ülkelerinin zor bir süreçten 

geçtiğini vurgulayan Genel 
Sekreter Şahin “Güçlü ve büyük 
devlet olarak bilinen pek çok 
ülkenin sağlık sistemi çöktü. 
Yaşlı insanlar ölüme terkedildi. 
Sağlık çalışanlarına dahi maske 
ve diğer koruyucu ekipmanların 
temininde büyük sorunlar 
yaşandı. Türkiye ise her bir 
vatandaşına ücretsiz maske 
temin etti” şeklinde konuştu. 

Salgın sürecinde sağlık 
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alanındaki başarılı mücadelenin 
AK Parti iktidarlarının 
gerçekleştirdiği Sağlıkta 
Dönüşüm Programı ile mümkün 
olduğunu belirten Şahin, sağlık 
sistemini tek elde topladıklarını 
ve bütün vatandaşları sosyal 
güvenlik kapsamına aldıklarını 
hatırlattı.

Bütün bunların bir sonucu 
olarak bugün Koronavirüs’le 
başarıyla mücadele ettiklerini 
kaydeden Şahin “Pek çok 
ülkede insanların parasıyla bile 
alamadığı sağlık hizmetini, 
koronavirüs tedavisini ücretsiz 
olarak insanlarımıza sunuyoruz” 
ifadelerini kullandı.

“Koronavirüs’e karşı tüm 
dünyaya örnek olacak bir 
mücadele yürütüyoruz” diyen 
Fatih Şahin, Dünya Sağlık 
Örgütü’nün de bunu teyit 
ettiğini vurguladı. 

Salgınla Ekonomik Mücadele
Koronavirüs salgınının 

ekonomik etkilerinden 
vatandaşı korumak için 
mücadele ettiklerini de belirten 
Genel Sekreter Şahin, art arda 
alınan kararlar ve açıklanan 
paketlere değindi. 5,5 milyon 
vatandaşa 1.000 TL nakdi destek 
verildiğini kaydeden Şahin, her 
an yapılan değerlendirmelerle 
yeni paketlerin devreye 

alındığını belirtti.
“Dünyanın pek çok 

ülkesinden on binlerce 
vatandaşımızı ülkemize 
getirip 14 günlük karantina 
döneminde yurtlarımızda 
misafir ettik” diyen Şahin, 
Türkiye’nin 100’den fazla ülkeye 
tıbbi yardımda bulunduğunu 
hatırlattı. 

Bütün bu çalışmaları “insanı 
yaşat ki devlet yaşasın” 
anlayışıyla yaptıklarını belirten 
Genel Sekreter Şahin, “Birçok 
şeyin eskisi gibi olmayacağı 
dünyada bu anlayışa sahip olan 
ülkemiz çok daha önemli yere 
gelecektir” ifadelerini kullandı. 

“Dünyanın pek çok 
ülkesinden on binlerce 
vatandaşımızı ülkemize 
getirip 14 günlük 
karantina döneminde 
yurtlarımızda misafir 
ettik”
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Ar-Ge Başkanlığı

“AK Parti’ye Destek  
2018’den Daha Yukarıda”
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Genel Başkan Yardımcısı 
Hamza Dağ, gündeme ilişkin 
açıklamalarda bulundu. 

Dağ, yazılı açıklamasında, 
AK Parti Ar-Ge 
Başkanlığının, toplumsal 
meselelerde vatandaşların 
bakış açısını, düşüncelerini 
ve hissiyatını politika 
yapım süreçlerinin 
önemli bir unsuru olarak 
gördüğünü, bu vesileyle 
toplumu ilgilendiren ve ülke 
gündeminde kendine yer 
bulan önemli meselelerde, 
düzenli olarak kamuoyu 
araştırmaları yaptığını 
belirtti.

Periyodik olarak yapılan 
araştırmaların Kovid-19 
salgını sürecinde de devam 
ettiğine dikkati çeken Dağ, 
“Bunun yanında bu dönemki 
çalışmalarda hükümetin 
uyguladığı ve uygulamayı 
planladığı politikalara 
yönelik kamuoyu 
araştırmaları yapılmıştır. Son 
dönemde gerçekleştirilen 
çalışmalar göstermektedir ki, 
salgın sürecinde uygulanan 
politikalar kamuoyunun 
büyük oranda desteğini 
almıştır.” ifadesini kullandı.

Türkiye’nin bu süreçte 
ortaya koyduğu başarı 
hikâyesinin uluslararası 
alanda da gıptayla takip 

edildiğini ve büyük beğeni 
topladığını aktaran Dağ, 
açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bu hikâyenin doğal bir 
sonucu olarak, toplumun 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan ve AK 
Parti’ye olan teveccühü 
artmıştır. Uygulanan 
başarılı politikaların 
vatandaşlarımızda bulduğu 
karşılık istisnasız her 
kamuoyu araştırmasında 
net bir şekilde ortaya 
çıkmaktadır. Bu duruma 
halel getirmek ve gölge 
düşürmek isteyen muhalefet 
partileri darbe ve erken 
seçim tartışmalarını ön 
plana çıkarmaya gayret 
etmektedir. Bunun yanı sıra 
son günlerde geleneksel 
ve dijital medyada yandaş 
anket firmaları tarafından 
manipülatif, gerçeklerle 
bağdaşmayan anketler ve oy 
oranları açıklanmaktadır.”

Dağ, bu anketlerde diğer 
partiler sabit bırakılırken, AK 
Parti’nin oy oranı düşürülüp 
kararsız seçmen oranının 
yükseltildiğine işaret ederek, 
şu değerlendirmelerde 
bulundu:

“Muhalefet partilerinin 
oy oranlarının yükseldiğini 

iddia edemeyen şirketler, 
böyle bir yol izlemeyi tercih 
etmektedirler. Muhalefetin 
bazı siyasi temsilcileri ise 
kendi oy oranlarına ilişkin 
herhangi bir iddia ortaya 
koyamadıklarından, AK 
Parti’nin oy düşüşü yalanına 
sarılmaktadır.

Yapılan tüm çalışmalar, 
milletimizin Sayın 
Cumhurbaşkanımız ve AK 
Parti’ye 24 Haziran 2018 
seçimlerinden daha yüksek 
bir oranda destek verdiğini 
açık bir şekilde ortaya 
koymaktadır. Çalışmalarını 
muhalif refleksle ortaya 
koyan ve realiteden uzak 
olan bazı araştırma şirketleri, 
partimize karşı olumsuz 
algı oluşturmak için her 
dönem sistematik olarak bu 
tarz anketleri kamuoyuyla 
paylaşmaktadırlar. 2023 
yılında yapılacak seçimlerde 
milletimiz, bu çalışmaların 
herhangi bir geçerliliğe sahip 
olmadığını bir kez daha 
gösterecektir.”

“Yapılan tüm 
çalışmalar, 
milletimizin Sayın 
Cumhurbaşkanımız ve 
AK Parti’ye 24 Haziran 
2018 seçimlerinden 
daha yüksek bir oranda 
destek verdiğini açık 
bir şekilde ortaya 
koymaktadır.”

“Son dönemde 
gerçekleştirilen 
çalışmalar 
göstermektedir ki, 
salgın sürecinde 
uygulanan politikalar 
kamuoyunun büyük 
oranda desteğini 
almıştır.”
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Hoca Ahmed Yesevî, 
Kazakistan’ın Sayram 
şehrinde dünyaya geldi. 
Babası İbrahim Ata, Sayram 
ve civarında talebeleri olan 
tanınmış bir alimdi. Anne 
ve babasını küçük yaşta 
kaybeden Ahmed Yesevî, 
bir süre Otırar’daki Arslan 
Bab isimli hocanın yanında 
dinî-tasavvufî eğitim aldı. 
Hocasının vefatının ardından 
başka şehirlerde eğitimine 
devam etti. Dönemin 
önemli ilim merkezlerinden 
Buhara’ya giden Ahmed 
Yesevî burada Yûsuf 
Hemedânî’nin talebesi oldu. 
Bazı kaynaklarda Yesevî’nin 
Şihâbeddin Sühreverdî veya 
Ebu’n-Necîb Sühreverdî’nin 
talebesi olup ondan icâzet 
aldığı söylenir. Akrabaları 
arasında başka alimler de olan 
ve babasının Yesi’deki halifesi 
Musa Hoca ile yakınlığı 
bulunan Ahmed Yesevî’nin 
bu akraba çevresinden de 
iyi bir eğitim almış olması 
muhtemeldir.

Eğitimini bitirdikten sonra 
Yesi’de bir irfan mektebi 
kurup insanları dinî ve ahlâkî 
yönden yetiştiren Hoca 
Ahmed Yesevî, tasavvufî 
düşüncelerini Türkçe ve 
sade şiirler ile anlatmış, 
Hikmet adı verilen bu 
şiirler zamanla toplanarak 
Dîvân-ı Hikmet meydana 
gelmiştir. Sohbetlerinde ve 
şiirlerinde en çok işlediği 
konular Allah ve Peygamber 
sevgisi, fakir ve yetimleri 

korumak, dinî kurallara riayet, 
güzel ahlâk, zikir, nefs ile 
mücadele, kendini eleştirmek, 
ölümü düşünmek, manevî 
mertebeleri gibi mevzulardı.

Rivayete göre Ahmed 
Yesevî, Hz. Peygamber 
Efendimiz’in (s.a.v) vefat 
ettiği yaş olan altmış üç yaşına 
geldiğinde dergâhında yerin 
altına küçük bir oda şeklinde 
çilehane yaptırdı. Ömrünün 
kalan kısmını çoğunlukla 
orada ibadet ve tefekkürle 
geçirdi. Uzun yıllar halkı 
maneviyat yolunda irşad 
ettikten sonra, Türkistan’da 
vefat etti.

14. yüzyılın sonunda 
Emîr Timur, Türkistan 
bozkırlarında şöhreti ve 
nüfuzu iyice yayılmış olan 
Ahmed Yesevî’nin kabrini 
ziyaret edip kabrin üstüne bir 
türbe yapılmasını emretmiş, 

birkaç yıl içinde türbe, cami 
ve dergâhıyla birlikte bir 
külliye oluşturmuştur. Bugün 
bu türbe Orta Asya’nın en 
önemli ziyaret yerlerinden 
birisidir. Vefatından sonra 
defnedildiği yere zamanla 
büyük bir külliye yapılınca 
kütüphane, aşevi, mescid ve 
derviş hücrelerinden oluşan 
yeni ve daha büyük bir eğitim 
merkezi meydana geldi.

Eserleri
Dîvân-ı Hikmet
Fakr-nâme
Risâle der Âdâb-ı Tarîkat
Risâle der Makâmât-ı Erba‘în
Hoca Ahmed Yesevî 

Türbesi, ihtişamlı 
görünümü ve manevi 
iklimiyle ziyaretçilerini 
ağırlıyor. UNESCO Dünya 
Mirası Listesindeki Türbe, 
Türkiye’nin desteğiyle restore 
edildi.

Pir-î Türkistan: 
Hoca Ahmed Yesevî

Portre
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Haziran Ayı
Gündem Sayfası

4 MAYIS 

7 MAYIS 

8 MAYIS 

9 MAYIS 

11 MAYIS

15 MAYIS

- Havelsan’ın yerli 
video konferans 
uygulamadı Diyalog 
tanıtıldı.

- Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan Kabine 
Toplantısı sonrası 
normal hayata dönüş 
çalışmalarının ilk 
hamlelerini açıkladı. 

Cerrahi maskeler için 
adet tavan fiyatı KDV 
dahil 1 lira olarak 
belirlendi. 

- Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi 
için maske takma zorunluluğu ile üç 
metre sosyal mesafe kuralı getirildi. 

- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
önlemleri kapsamında Kuveyt’ten 
getirilen 280 Türk işçi, Tokat’ta 
yurtlara yerleştirildi.

Hollanda’daki aralarında 
7 bebeğin de bulunduğu 
302 Türk vatandaşı, 
yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) önlemleri 
kapsamında Türkiye’ye 
getirildi.

AVM’ler, berber ve 
kuaförler hizmete açıldı. 

KKTC’den 
getirilen 288 
kişi, yeni tip 
koronavirüs 
(Kovid-19) 
önlemleri 
kapsamında 
Karaman’da 
yurda 
yerleştirildi.



23 MAYIS
27 MAYIS

29 MAYIS 

30 MAYIS

31 MAYIS 

- İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu, 
Hakkari’nin Yüksekova 
ilçesinde İkiyaka 
Dağları’ndaki Göllerbaşı 
Üs Bölgesi’nin açılışını 
gerçekleştirdi.

- Yeni tip koronavirüsle 
mücadele kapsamında 
81 ilde 4 gün sürecek 
sokağa çıkma kısıtlaması 
başladı.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası 
27 Mayıs 1960 darbesinin 60’ıncı 
yıl dönümünde açıldı.

- Bir süredir ibadete kapalı olan camiler,  
74 gün sonra Cuma namazı ile ibadete açıldı. 

- İstanbul’un fethinin 567. yıl dönümü kutlamaları 
kapsamında, Ayasofya’da Fetih Suresi okundu.

Yeni tip koronavirüs ile mücadele 
kapsamında, 14 büyükşehir ve 
Zonguldak’ta uygulanacak 2 günlük sokağa 
çıkma kısıtlaması başladı.

Hadımköy Dr. İsmail Niyazi 
Kurtulmuş ve Prof. Dr. Murat 
Dilmener Acil Durum Hastanesi 
hizmete açıldı.

Haziran Ayı
Gündem Sayfası



Hoca Ahmet Yesevi Türbesi



SANCAKTEPE PROF. DR. FERİHA ÖZ
ACİL DURUM HASTANESİ

1008
TOPLAM YATAK 
KAPASİTESİ

432
YOĞUN BAKIM
YATAK SAYISI

16 
AMELİYATHANE

36 
ACİL MÜŞAHEDE 
YATAĞI

YEŞİLKÖY PROF. DR. MURAT
DİLMENER ACİL DURUM HASTANESİ

1008
TOPLAM YATAK

KAPASİTESİ

432
YOĞUN BAKIM
YATAK SAYISI

16
AMELİYATHANE

36
ACİL MÜŞAHEDE

YATAĞI

BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA
ŞEHİR HASTANESİ

2.682
TOPLAM YATAK

KAPASİTESİ

456
YOĞUN BAKIM
YATAK SAYISI

90
AMELİYATHANE

725
POLİKLİNİK

OKMEYDANI PROF. DR. CEMİL
TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ

600
TOPLAM YATAK
KAPASİTESİ

250
BİN m2 

TOPLAM ALAN

28
AMELİYATHANE

240
POLİKLİNİK

HADIMKÖY DR. İSMAİL NİYAZİ
KURTULMUŞ HASTANESİ

101
TOPLAM YATAK 
KAPASİTESİ

59
YOĞUN BAKIM
YATAK SAYISI

42
HASTA YATAĞI

4.500m2

KAPALI
ALAN


