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ARALIK ’19

OCAK ’20

31
Çin’in Vuhan şehrinden farklı bir virüse bağlı olduğu düşünülen zatürre vakaları 
bildirildi.

09
DSÖ, Çin’de Vuhan Şehrinde ortaya çıkan pnömoni vakalarının yeni bir tür koronavirüse 
bağlı olduğunu, koronavirüslerin soğuk algınlığı gibi hafif hastalıklardan SARS ve MERS 
gibi ağır hastalıklara kadar farklı hastalıklara yol açabildiğini, periyodik olarak yeni koro -
navirüslerin ortaya çıktığını, 2002’de SARS, 2012’de MERS’in ortaya çıktığını ve eldeki 
bilgilere göre Çin’e herhangi bir seyahat uyarısına gerek olmadığını (!) açıkladı.

01
Vakaların çoğunun çalıştığı yer olan Vuhan’daki Deniz Ürünleri Şehir Pazarı kapatıldı.

03
Tayland ve Hong Kong, Çin’den gelen yolcuları taramaya başladı.

06
Türkiye’de SB Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nde Operasyon Merkezi kuruldu.

10
Türkiye’de Koronavirüs Bilim Kurulunun ilk toplantısı yapıldı. 

11
Çin’de COVID-19’a bağlı ilk ölüm bildirildi.

13
İlk importe vaka Tayland’dan bildirildi.

14
Bilim Kurulunun önerileriyle 2019-nCoV Hastalığı Rehberi yayımlandı.

17
Amerika, üç hava alanından gelen yolcuları tarayacağını açıkladı. Sonraki günle -
rde Güney Kore, Amerika, Nepal, Avustralya, Singapur ve Malezya’dan da vakalar 
bildirildi.

07
Yeni virüs bir koronavirüstü, bir kaç gün içinde, 12 Ocak’ta geçici olarak 2019-nCoV 
ismini alacaktı.

23
DSÖ, Çin dışında insandan insana bulaşın olmadığını, uluslararası halk sağlığını 
tehdit eden bir durum olmadığını (!) açıkladı. 

25
Hong Kong acil durum ilan etti, ay yılı yılbaşı kutlamalarını iptal etti. Okulları 17 
Şubat’a kadar kapattı. Son 14 gün içinde Hubei Eyaletinde bulunanları Hong Kong’a 
almayacaklarını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Vuhan’dan vatandaşlarını çıka -
racağını açıkladı, ancak çartır jetin kapasitesinin sınırlı olduğu ve özel vatandaşları 
çıkarabileceklerini belirtti.

Almanya’da ilk vaka saptandı. Bu vaka, Çine gitmemiş olmasına rağmen Şan -
gay’dan Çinli bir arkadaşı kendisini ziyarete gelmişti ve Çine dönen bu kişinin daha 
sonra COVID 19 olduğu ortaya çıkmıştı.

28
Bir yayında istatistiksel modelleme ile COVID-19 vaka sayısının 26.701 olacağı be -
lirtildi. Tayland 14 vaka bildirdi ve yayılımı durduramadıklarını açıkladı. Singapur’da 
vaka sayısı 7 oldu. Japonya’da vaka sayısını 7 olarak belirtti. Almanya’da ilk vakayla 
aynı yerde çalışan 3 kişide daha COVID-19 görüldü. Fransa’da 4 vaka, Brezilya 3 
olası vaka, Kanada’da Vuhan’a seyahat öyküsü olan 1 olası vaka bildirdi.

30
DSÖ, küresel acil durum ilan etti!

İtalya Çin’e giden ve Çin’den gelen tüm uçuşları durdurdu. Pek çok ülke Çin’e uçuş 
yasağı koydu. 

Yükseköğretim Kurulu’nda üniversitelerce alınabilecek tedbirler görüşüldü.

31
İngiltere, Rusya, İspanya ve İsviçre’de ilk vakalar.

Türk Hava Yolları, Çin uçuşlarını durdurdu.

18
Resmi makamlarca Vuhan’da çıkan yeni koronavirüs biliniyorken, yılbaşı etkinlikleri 
iptal edilmedi ve Çin’de 40 bin aile hep birlikte yiyip içerek yeni yılı (lunar new 
year) kutladı.

20
Çin’de insandan insana bulaş olduğu ifade edildi. 

ŞUBAT ’20

MART ’20

01
Türkiye, dönmek isteyen 42 vatandaşını Çin’den tahliye ederek Ankara’ya getirdi. 
Karantina altında kalan yolcu ve mürettebatta virüs veya hastalık saptanmadı.

06
Yükseköğretim Kurulu’nda “Koronavirüs (Covid-19) Hakkında Yükseköğretim 
Kurumlarında Alınacak Tedbirlere İlişkin Öneriler”  başlığı altında kararlar alındı ve 
üniversiteler gönderildi.

03
Türkiye, Çin’e tüm uçuşları durdurdu ve Japonya, Tayvan, Hong Kong, Singapur, 
Güney Kore ve Malezya’dan gelen tüm yolcuları taramaya başladı.

11
DSÖ, yeni hastalığı COVID-19 olarak adlandırılacağını iletti (Co: Corona, VI: Virüs, D: 
Disease, 19: ilk saptanan yıl olan 2019)

12
Japonya sularında Diamond Princess adlı kruz gemisinde 175 kişinin enfekte olduğu 
tespit edildi.

04
Üniversitelere “Koronavirüs Koruma ve Kontrol Önlemleri” yazısı gönderildi.

05
DSÖ, virüse karşın etkin bir tedavinin olmadığını açıkladı.

07
Çin’den her türlü hayvan ithalatı durduruldu.

14
Afrika’nın ilk vakası Mısır’dan bildirildi.

19
İran’dan salgın vakaları bildirildi.

23
Türkiye İran’dan ülkeye girişleri durdurdu.

29
Çin, İran, Irak, Güney Kore ve İtalya ile Türkiye’ye tüm uçuşlar durduruldu.

NİSAN ’20

11
DSÖ Tarafından COVID-19 salgını, pandemi olarak ilan edildi. Yükseköğretim Kuru -
lu’nda Koronavirüs Hastalığı Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

01
Önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrencilerin, talep etmeleri 
halinde 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarını dondurabilmel -
eri, kararlaştırıldı. 

06
Seviye Tespit Sınavı ve Muadil Sınavların (İlmi Hüviyet Tespiti ve Yapılandırılmış 
Klinik Sınav), YÖK tarafından belirlenecek tarihlerde yapılmak üzere ertelenmesine 
karar verildiği duyuruldu. 

07
Öğretmenlik uygulama çalışmalarındaki eksikliklerin “ders, ödev ve dosya hazırlığı” 
ile telafi edebilmesine yönelik alınan karar tüm üniversitelere bildirildi. 

25
YÖK Dersleri Platformu (Yükseköğretim Kurumları Dersleri) üniversitelerin erişimine 
açıldı.

11
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında tüm bakanların ve Yük -
seköğretim Kurulu Başkanının katılımıyla bir zirve gerçekleştirildi. 

13
Türkiye’de eğitim ve öğretime ara verildi. YÖK Yürütme Kurulu Üyesi koordi -
nasyonunda, üniversitelerden rektör yardımcılarının temsili ile Yeni Koronavirüs 
Komisyonu kuruldu. Üniversitelerde ise ilgili rektör yardımcıları başkanlığında Yeni 
Koronavirüs Salgın Danışma Komisyonları (KOVKOM’lar) kuruldu.  

10
Türkiye’de ilk vaka tespit edildi.

23
Türkiye’de yükseköğretim kurumlarında dijital ortamda eğitime geçildi.

08
7+1 ve 3+1 eğitim modelinin uygulandığı programlarda 2019-2020 Bahar dönemi 
için öğrencilerin eksik kalan uygulama eğitimi ve süresinin, uzaktan öğretim yön -
temiyle ders, ödev, proje, vb etkinlikler veya yaz öğretimi şeklinde yükseköğretim 
kurumları tarafından tamamlatılabilmesine karar verildi.

10
Hemşirelik programlarındaki öğrencilerin stajlarını koruyucu önlemler alınarak 
yapmaları veya stajlarını uzaktan öğretim yoluyla tamamlayabilmeleri hususunun 
yükseköğretim kurumları tarafından değerlendirilmesi kararlaştırıldı. 

16
Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı(ÖYP) ve Öncelikli Alanlar Projesi kapsamındaki 
araştırma görevlilerinin kayıt dondurmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.

17
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri rektörleri ile bir video çalışma konferansı 
düzenlendi.

19
Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya, İnsan ve Toplum Bilimleri ile Sosyal ve Beşeri Bilim -
ler Fakültesi dekanları ile video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirildi.

21
Hukuk, Mühendislik, Teknoloji Fakültesi dekanları ile video konferans yöntemiyle bir 
toplantı gerçekleştirilmiştir. 

22
Tıp Fakültesi son sınıfı öğrencilerimizin (intörnler) uygulama eğitimleri ile ilgili yeni 
kararlar alındı ve üniversitelere bildirildi. 

18
Tıp Dekanlar Konseyi toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

13
Üniversite Hastaneleri bulunan 44 Üniversite Rektörü ile “Koronavirüs Pandemi 
Sürecinde Eğitim ve Üniversite Hastaneleri” gündemi ile ilk e-toplantı gerçekleştiril -
di.

Diş Hekimliği, Eczacılık Programlarındaki öğrencilerin stajlarını koruyucu önlemler 
alınarak (serbest eczaneler de dahil) yapmaları veya stajlarını uzaktan öğretim 
yoluyla tamamlayabilmeleri hususunun yükseköğretim kurumları tarafından değer -
lendirilmesi kararlaştırıldı.

Üniversite hastanesi bulunan yükseköğretim kurumlarının sağlık uygulama ve 
araştırma merkezlerinde salgınla mücadele kapsamındaki mevcut durumlarına ait 
çeşitli bilgiler talep edildi. 

09
Yükseköğretim kurumlarında hangi derslerin uygulamalarının uzaktan öğretim yön -
temiyle yapılabileceği hususu yükseköğretim kurumlarının değerlendirmesine bırakıldı. 


