COVID-19 KRONOLOJİSİ
AYLARA GÖRE ÖNEMLİ OLAYLAR

ARALIK
•

31.12.2019
Çin’de ilk vaka

OCAK
09.01.2020
• Salgının yeni bir koronavirüsten
kaynaklandığı belirlendi.
10.01.2020
• Türkiye’de salgına karşılık Koronavirüs Bilim
Kurulu oluşturulmasına karar verildi.
11.01.2020
• Çin’de ilk ölüm
16.01.2020
• Ülke bakımından ikinci vaka olayı (Japonya)
21.01.2020
• ABD’de ilk koronavirüs vakası
24.01.2020
• Fransa'da 3 yeni koronavirüs vakası. Avrupa
bölgesinde doğrulanmış ilk vakalar.
30.01.2020
• Çin dışında 18 ülkede 98 vaka. Henüz hiç
ölüm yok.

ŞUBAT
11.02.2020
• DSÖ (1), yeni tip koronavirüsün ‘COVID-19’ olarak
adlandırılabileceğini duyurdu.
11-12.02.2020
• DSÖ, Küresel Araştırma ve Yenilik Forumunu düzenledi.
Forumda 300 uzman, 48 ülkeden fon sağlayıcı ve 150
online katılımcı yer aldı.
19.02.2020
• COVID-19 ile ilgili en son bilgilerin ve görüşlerin
paylaşılması için haftalık DSÖ Üye Devlet Bilgilendirmeleri
başladı.
24.02.2020
• DSÖ - Çin COVID-19 Ortak Misyonu Ekip Liderleri,
hastalığı önlemek ve ölümleri azaltmak için vaka tespiti,
izolasyon, temas izleme, gözlemleme ve karantinaya alma
gibi yöntemlerin önemini vurguladı.
29.02.2020
• DSÖ, bulaşmayı önlemek için bireylerin karantinası ile ilgili
hususları yayımladı. Kimlerin karantinaya alınması gerektiği
ve karantina için gereken minimum koşullar açıklandı.

Kaynak: 1- https://www.who.int/news-room/detail/29-06-2020-covidtimeline
2- Anadolu Ajansı
3- https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/kisa-calisma-odeneginin-suresi-1-ay-uzatildi/1894169
4- https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/19021

MART
03.03.2020
• DSÖ, dünya çapında koruyucu ekipman
eksikliğine karşın, artan küresel talebi
karşılamak adına sanayi ve hükümetlerin
üretimi %40 artırması yönünde çağrıda
bulundu.
07.03.2020
• Dünya çapında 100.000'i aşan
doğrulanmış vaka.
10.03.2020
• DSÖ, UNICEF (2) ve IFRC (3) ; okulları
güvende tutmak için kritik hususları ve
uygulanabilir yöntemleri içeren bir kılavuz
yayımladı.
11.03.2020
• Türkiye’de ilk COVID-19 vakası.
13.03.2020
• Dünyada en fazla vaka ve ölümle Avrupa,
pandeminin merkez üssü haline geldi.

Kısaltmalar:
1- DSÖ= Dünya Sağlık Örgütü
2- UNICEF= Birleşmiş Milletler
Uluslararası Çocuklara Acil Yardım
Fonu
3- IFRC= Uluslararası Kızılhaç ve
Kızılay Dernekleri Federasyonu
4- FIFA= Uluslararası Futbol
Federasyonları Birliği
5- TBMM= Türkiye Büyük Millet Meclisi
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MART
18.03.2020
Cumhurbaşkanlığımızın açıkladığı Ekonomik İstikrar Paketi
kapsamında;
• 2 milyondan fazla mükellefin muhtasar KDV ve prim
ödemeleri 6 ay ertelendi.
• Nakit akışı bozulan firmaların bankalara olan kredi
anapara ve faiz ödemelerinin asgari 3 ay ötelenmesine
karar verildi.
• Kamu bankaları, aylık 5 bin liranın altında geliri olan tüm
vatandaşlar için temel ihtiyaç desteği paketini devreye
aldı.
• Firmalara, çalışan sayısında azaltma yapmama koşulu ile
İş'e Devam Kredi Desteği verildi.
• İhracatçıya stok finansmanı desteği verildi.
• Kredi Garanti Fonu Limiti 2 katına çıkarıldı.
• Nisan, mayıs ve haziran aylarında temerrüde düşen
firmaların kredi siciline «mücbir sebep» notu düşülmesi
sağlanmasına karar verildi.
• KOBİ’lere yönelik devlet destekli alacak sigortası 25
milyon liradan 125 milyon liraya çıkarıldı.

18.03.2020
• Asgari ücret desteğinin 12 ay süresince 75 lira
olarak uygulanmasına karar verildi.
• Kamu ve özel sektörde esnek ve uzaktan
çalışma modeli devreye alındı.
• En düşük emekli aylığı 1500 TL’ye çıkartıldı.
• İhtiyaç sahibi 2,1 milyon haneye 1000 lira
nakdi yardım yapılarak 2 milyar liralık paket
devreye alındı.
• 2 aylık telafi çalışma süresi 4 aya çıkarıldı.
• Sağlık çalışanlarının ve üniversite hastaneleri
çalışanlarının performans ödemelerinin 3 ay
üst limitten yapılmasına karar verildi.

23.03.2020
• DSÖ ve FIFA (4) ‘Koronavirüsü kovmak için
mesajı ilet’ farkındalık kampanyasını başlattı.

NİSAN
01.04.2020
• Türkiye’de toplam vaka 15.679'a yükseldi, ölüm sayısı 277
oldu.
03.04.2020
• THY iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu.
04.04.2020
• Dünya genelinde doğrulanmış 1 milyon vaka. Bir aydan az
bir sürede on kat artış.
05.04.2020
• Türkiye'de topluluk hareketliliği %75 azaldı.
06.04.2020
• DSÖ, maskeler hakkında güncellenmiş bir rehber yayımladı.
10.04.2020
• İçişleri Bakanlığımız tarafından 11 Nisan itibarıyla
30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta 2 gün sokağa çıkma
yasağı ilan edildi.
17-19.04.2020
• Türkiye’de sokağa çıkma yasağı.
23-26.04.2020
• Türkiye’de sokağa çıkma yasağı.
29.04.2020
• Milli Eğitim Bakanlığımız okulların 31.05.2020’ye kadar tatil
edildiğini açıkladı.
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MAYIS
01-03.05.2020
• Türkiye’de sokağa çıkma yasağı.
04.05.2020
• Türkiye’de normalleşme sürecinin aşamalı
olarak gerçekleştirilmesi yönünde karar alındı.
05.05.2020
• DSÖ, COVID-19 kapsamında Ramazan
ayında sosyal ve dini uygulamalar için halk
sağlığı tavsiyelerini içeren bir kılavuz
yayımlanması kararı aldı.
10-14.05.2020
• DSÖ; işyerleri, okullar ve kitle buluşmaları için
4 ek içeren halk sağlığı kriterlerini yayımladı.
11.05.2020
• Türkiye’de berberler ve AVM’ler hizmete açıldı.
23-26.05.2020
• Türkiye’de Ramazan Bayramı süresince 4 gün
sokağa çıkma yasağı uygulandı.
27.05.2020
• Küresel halk sağlığı ihtiyaçlarını desteklemek
için DSÖ Vakfı kuruldu.

HAZİRAN
03.06.2020
• Türkiye’de 65 yaş üstüne uygulanan sokağa
çıkma yasağı kaldırıldı ve yeni vaka sayısı 867
oldu.
• Milli Eğitim Bakanlığımız devlet okullarının 31
Ağustos'tan itibaren 3 hafta telafi eğitimi
yapacağını açıkladı.
04.06.2020
• DSÖ, Küresel Aşı Zirvesi'nde yapılan fon
taahhütlerini kabul etti. Zirvede COVID-19 için
güvenli, etkili ve eşit olarak erişilebilir bir aşının ne
kadar önemli olacağı vurgulandı.
05.06.2020
• DSÖ, COVID-19'un kontrolü için maskelerin
kullanımı ve kimlerin ne zaman maske takması
gerektiği hakkında güncellenmiş tavsiyeler sunan
bir rehber yayımladı.
20-27-28.06.2020
• Hafta sonunda uygulanan sınavlar boyunca
sokağa çıkma yasağı uygulandı.

30.06.2020
• Kısa çalışma ödeneği bir ay daha uzatıldı.

TEMMUZ
01.07.2020
• Kısa çalışma uygulaması devam eden iş
yerlerinin süreleri kısa çalışma bitiş tarihinden
başlamak üzere bir ay uzatıldı.
23.07.2020
• İstihdam Kalkanı Paketi TBMM’de (5) kabul
edildi. Paket kapsamında;
• İşten çıkarma yasağı 3 ay daha uzadı ve bu
süreyi uzatma yetkisi Cumhurbaşkanlığımızda
kalacak.
• İşsizlik ödeneği alırken 90 gün içinde istihdama
dönerek 12 ay kesintisiz olarak çalışanların,
işsiz kaldıkları süreye dair emeklilik primini
devlet karşılayacak.
• Normalleşme sürecinde ilave istihdam edilen
her bir kişinin işverene tüm maliyetinin yaklaşık
yüzde 40’ı oranında işverene destek verilecek.
• 50 yaş ve üzerindeki vatandaşlardan kısmi
çalışmaya geçmek isteyenlere bu imkan
tanınacak.
• Tam zamanlı çalışmadan kısmi çalışmaya
geçen çalışanlar için gelir vergisi istisnası
tanınacak.

•

•
•

•
•

2019 yılı başından 17 Nisan’a kadar geçen
dönemde işsiz kalan ya da kayıtdışı olarak çalışan
kişilerim, son çalıştıkları işyerlerine dönmeleri
desteklenecek.
İşveren bu imkanı da kullanamıyorsa, işçinin
İşkur’a başvurması sağlanacak. Bu durumda
1.770 liralık ücretsiz izin desteğine devam
edilecek.İşveren bu kişileri işe alarak normalleşme
sürecinde tam zamanlı çalıştırabilecek. İşveren, bu
çalışanları işe aldığında çalıştırma imkanı yoksa
ücretsiz izne de çıkarabilecek. Böylelikle işveren
başvuruyu kabul etmezse işçi iş bulana kadar
desteklenmiş olacak.
25 yaşını doldurmayan veya 50 yaşın üstünde olan
çalışanların daha kolay istihdam edilmelerini
sağlayacak bir düzenlemeye gidilecek.
20-50 yaş aralıklarındaki çalışanaların belirli süreli
iş sözleşmeleri iki yılı geçmemek üzere objektif
koşul aranmadan ve işin niteliğine bakılmaksızın
zincirleme olarak yapılabilecek. Böylece, bu
kapsamda çalışanlar daha kolay iş bulabilecek,
işveren daha esnek koşullarda istihdam
sağlayabilecek.

