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Değerli Üyelerimiz,  

 

Yurtdışında eğitimine devam eden ve calışan siz üyelerimizi mevcut durum hakkında 

bilgilendirmek, alınması gereken önemler ve aklınızda olan soruları cevaplamak için özet 

bilgileri içeren bu kitapcık kaleme alınmıştır. Bu kitapcıkda yer alan bilgiler farklı 

kaynaklardan derlenmiş ve okunması önerilen kaynakların bilgileri raporda verilmiştir. 

Derleiğimiz bilgileri içeren bu belge titizlikle hazırlanmıştır fakat ATAS ve Türk toplulukları 

olası bilgi hatalarından ve güncellemelerden dolayı oluşabilecek hiç bir sorumluluk 

almamaktadır. Ayrıntılı bilgi ve güncellemeler için  https://www.scot.nhs.uk ile 

üniversitelerinizin ve yetkili kurumlarin sayfalarini takip etmenizi öneririz. Başta ATAS 

yönetiminın her bireyi ve Glasgow Türk Topluluğu olmak üzere bünyemizdeki tüm Türk 

topluluklarına katkıları ve desteklerinden dolayı sonsuz teşekkürler.  

 

Saygılarımızla, 

 

ATAS Yönetimi 

www.atas.org.uk 
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1. COVID-19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı) Nedir? 

Yeni Koronavirüs (COVID-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında 

solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan 

araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür. 

Coronavirus’lar tek zincirli, pozitif polariteli, zarflı RNA virüsleridir. Pozitif polariteli 

oldukları için RNA’ya bağımlı RNA polimeraz enzimi içermezler, ancak genomlarında bu 

enzimi kodlarlar. Yüzeylerinde çubuksu uzantıları vardır. Bu çıkıntıların 

Latince’deki“corona”, yani “taç” anlamından yola çıkılarak bu virüslere Coronavirus (taçlı 

virüs) ismi verilmiştir. 

Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayvan pazarında bulunanlarda tespit 

edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki 

diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine ve diğer dünya ülkelerine 

yayılmıştır. 

Coronavirüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs 

ailesidir. İnsanlarda, birkaç koronavirüsün soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu 

(MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar 

solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir. Koronavirüs hastalığına COVID-

19 neden olur. 

2. COVID-19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı) Belirtileri 

Nelerdir? 

Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok 

karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır 

solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir. 

3. COVID-19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı) Nasıl Bulaşır? 

Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile 

bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin 

yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, 

burun veya ağıza temas etmek çok risklidir. 

Hastalık esas olarak damlacık yoluyla bulaşmaktadır. Ayrıca hasta bireylerin öksürme, 

hapşırma yoluyla ortaya saçtıkları damlacıklara diğer kişilerin elleri ile temas etmesi 

sonrasında ellerini ağız, burun veya göz mukozasına götürmesi ve temas etmesi ile 

bulaşmaktadır. Asemptomatik kişilerin solunum yolu salgılarında virus tespit edilebilmekte, 

ancak esas bulaşma hasta bireylerden olmaktadır. 



4 
 

Çin’deki olguların epidemiyolojik özellikleri incelendiğinde ortalama inkübasyon süresinin 5-

6 gün olduğu bazı vakalarda 24 güne kadar uzayabileceği ve aşabileceği gözlenmiştir. Bazı 

kaynaklar COVID-19’un bulaştırıcılık süresi kesin olarak bilinmemektedir. Semptomatik 

dönemden 1-2 gün önce başlayıp semptomların kaybolmasıyla sona erdiği düşünülmektedir. 

Coronaviruslar genel olarak dış ortama çok dayanıklı olmayan virüslerdir. Ortamın nem ve 

sıcaklığına, dışarı atıldığı organik maddenin miktarı, kontamine ettiği yüzeyin dokusu gibi 

faktörlere göre değişen bir dayanma süresi söz konusudur. Genel olarak cansız yüzeylerde 

birkaç saat içerisinde aktivitesini kaybettiği kabul edilmektedir. Cansız yüzeylerdeki aktivite 

süresi yorumlanırken bulaşta sadece virüsün aktivitesinin devam etmesi değil, temasın süresi 

de önemli olduğu unutulmamalıdır. Coronaviruslar genel olarak dış ortam dayanıklılığı 

olmayan virüslerdir. Ancak, bugün için COVID19’un bulaştırıcılık süresi ve dış ortama 

dayanma süresi net olarak bilinmemektedir. 
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4. Covid-19 Enfeksiyonunda Kimler Daha Fazla Risk Altında? 

COVID-19 enfeksiyonu ile ilgili şimdiye kadar edinilen bilgiler, bazı insanların daha fazla 

hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğunu göstermiştir.  

• Vakaların yüzde 80'i hastalığı hafif geçirmektedir. 

• Vakaların %20’si hastane koşullarında tedavi edilmektedir. 

• Hastalık, genellikle 60 yaş ve üzerindeki kişileri daha fazla etkilemektedir. 

Hastalıktan En Çok Etkilenen Kişiler: 

• 60 yaş üstü olanlar 

• Ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar: 

o Kalp hastalığı 

o Hipertansiyon 

o Diyabet 

o Kronik Solunum yolu hastalığı 

• Kanser gibi 

• Sağlık Çalışanları 

 

Çocuklar Risk Altında Mı? 

Çocuklarda hastalık nadir ve hafif görünmektedir.  

Çocuklarda şimdiye kadar ölüm görülmemiştir. 

Hamileler Risk Altında Mı? 

COVID-19 enfeksiyonu gelişen gebe kadınlarda hastalığın ciddiyeti konusunda sınırlı bilimsel 

kanıt vardır.  

Bununla birlikte mevcut kanıtlar COVID-19 enfeksiyonu sonrası hamile kadınlar arasındaki 

hastalık şiddetinin, hamile olmayan yetişkin COVID-19 vakalarına benzer olduğunu ve 
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hamilelik sırasında COVID-19 ile enfeksiyonun fetüste olumsuz bir etkisi olduğunu gösteren 

hiçbir veri olmadığını göstermektedir.  

Şu ana kadar COVID-19'un hamilelik sırasında anneden bebeğe bulaştığına dair de bir kanıt 

bulunmamaktadır. 

5. COVID-19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı) 'na 

Yakalanmamak İçin Öneriler 

Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir.  Yurtdışına çıkışın 

zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:  

Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler 

Yeni Koronavirüs (COVID-19) için de geçerlidir. Bunlar; 

• El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla 

yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği 

kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, 

normal sabun yeterlidir. 

• Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir. 

• Boğazın kuru kalmaması virüsün yapışma oranını düşüreceğinden yardımcı olabilir. 

Sigara solunum bağışıklığını negatif etkilediğinden sigara içen arkadaşların sigarayı 

azaltmaları/bırakmaları öneriliyor. 

• Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık 

temizlenmelidir 
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• Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı). 

• Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkünise sağlık merkezlerine 

gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en 

aza indirilmelidir.  

• Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile 

örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, 

mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve 

burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır. 

• Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler 

tercih edilmelidir. 

• Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel 

enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır. 

• Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske 

takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında 

bilgi verilmelidir. 
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6. Vaka Görülen Ülkelere Gidecek Kişilerin Yapması 

Gerekenler  

• Yüksek vaka sayısı veya hızlı vaka artışının görüldüğü ülkelere seyahatler mümkünse 

ertelenmeli, zorunluluk durumlarındaseyahat planlayanlar için aşağıdaki uygulamalar önerilir; 

• Hasta insanlarla temastan kaçınılmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).  

• Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, 

sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirmelidir.  

• Gıda güvenliği önerilerine dikkat edilmelidir (çiğ süt ve hayvansal ürünler tüketmemek, çiğ 

tüketilecek sebze ve meyveleri iyice yıkayarak tüketmek gibi).  

• Yabani ve evcil hayvanlar (canlı veya ölü) ile temastan kaçınılmalıdır. § El hijyenine dikkat 

edilmelidir, sık aralıklar ile temizlenmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla 

yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. 

Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.  

• Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağızın tek kullanımlık kâğıt mendil ile kapatılması, 

kâğıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içinin kullanılmasına dikkat edilmesi 

çevreye hastalık etkenin bulaşmasını azaltmada etkilidir.  

• Özellikle solunum bulguları (ateş, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma, öksürme, boğaz 

ağrısı gibi) varlığında, öksürük ve hapşırma sırasında yukarıda belirtilen uygulamalara dikkat 

edilmesi, ellerin sık olarak yıkanması, mümkünse kalabalık yerlere girilmemesi, eğer girmek 

zorunda kalınıyorsa ağız ve burnun kapatılması, mümkünse tıbbi maske kullanılması 

önerilmektedir. Hasta olmayan kişilerin maske takmasına gerek yoktur. Yolculuk dönüşü 14 

gün içinde ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gelişirse sağlık kuruluşuna başvurmaları ve seyahat 

öyküsünü bildirmeleri gerekmektedir. 

• UK’de bulunuyorsanız Türkiye’ye gitmemeye çalışın, acilen gitmeniz gerekiyorsa bağlı 

bulunduğunuz okulu ve danışmanlarınızı mutlaka bilgilendirin. 

• Türkiye’ye gittiğiniz taktirde maksimum kuluçka süresi olan 14 günü mutlaka evinizde geçirin. 

HASTALIK BELİRTİLERİNİ GÖSTERMEMENİZ, TAŞIMADIĞINIZ ANLAMINA 

GELMEZ! 

 

7. Kişisel karantina nedir? 

• Karantinadakiler evde kalmalı ve işe, okula veya halka açık alanlara gitmemelidir. 

• Başkalarıyla yakın temastan kaçınmalıdır. 

• Ziyaretçi almaktan kaçınılmalıdır. 

• Taksiler veya toplu taşıma araçları kullanılmamalıdır. 

• Arkadaşınızdan veya komşunuzdan alışverişinizi yapmasını istemek veya kapınıza 

bırakılabilecek bir teslimat düzenlenmelidir. Bu konuda yardımcı olacak kimsenzyoksa 

lütfen 14. Bölümdeki iletişim bilgilerinden ATAS veya bünyesinde yer alan 

bölgenizdeki Türk topluluklarımız ile bağlantıya geçebilirsiniz. 

• Havlu, giysi, diş fırçası veya tıraş bıçağı başkalarıyla paylaşılmamalıdır. 
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8. Koronavirüs şüphesinde ne yapmalıyım? 

Etkilenen bir bölgeden son 14 gün içinde döndüyseniz veya onaylanmış bir vaka ile yakın 

temastaysanız: içeride kalın ve diğer insanlarla temastan kaçının. NHS 24'ü 111'den arayın. 

NHS 24, GP ve acil servisleri kalabalık olacağından başkalarına bulaşabileceğinden tıbbi 

tesislere girmeyin. 

Kişisel karantina sırasında ateş, öksürük veya nefes darlığı semptomları gelişirse 111'i arayarak 

GP veya NHS24'e başvurmalıdır. 

9. Sağlıklı kalmak için ne gibi önlemler almalıyım? 

İnsanların kendilerini korumak için önerilen adımlar gripten ve benzeri solunum yolu 

enfeksiyonlarından kaçınmakla aynıdır. El ve kişisel hijyeninizi sağlamanız ve solunum 

semptomları olan hastaları ziyaret etmekten kaçınmalısınız. 

10. Ameliyat maskesi takmalı mıyım? 

Cerrahi maskelerin, maskeyi takan hastanın etrafindakileri korumak  için kulanılması 

önerilmektedir. Hasta değilseniz kendinizi enfeksiyondan korumak için el hijyeni önemlidir ve 

endişeleriniz varsa kalabalıktan lütfen kaçının.. 

11. Türk Makamlardan Tavsiyeler 

Sayın bakanımız Fahrettin Koca, yurt dışında olan vatandaşların dönmek için ısrarcı 

olmamalarını ve kendilerini bulundukları yerde koruma altına almalarını, diğer yandan yurda 
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dönen vatandaşların ise 14 gün boyunca gözetim altında olabileceklerini bilmeleri gerektiğini 

söylemiştir. Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medyada Bakan Koca'nın konuşmasını paylaşmış 

aynı zamanda, öğrenim görülen bölgede olağanüstü bir durum oluşması halinde; Eğitim 

Müşavirliği, Ataşelikleri yahut yurt dışı temsilcilikleri veya doğrudan Bakanlık ile iletişime 

geçilebileceğini vurgulamıştır. Yaşadığınız bölgede sürecin farklı boyutlara ulaşması ve 

bölgeyi terk etmenizi gerektirecek bir durum oluşması halinde Bakanlık her türlü imkân ve 

destekle biz öğrencilerin yanında olacağını belirtmiştir. İzin kullanımı, öğrenim süresi gibi 

hususlara ilişkin olarak herhangi bir resmi açıklama bulunmamasına ve mevcut yönetmelik ve 

tebliğde yer alan hükümlere uyulacağının bildirilmesine karşın, bu konuların ele alındığını ve 

bu süreçte yurt içinde yahut yurt dışında kalan öğrencilerin mağdur olmayacaklarını 

bildirmişlerdir. 

Bu sürecin en yakın şahidi yine biz öğrenci ve onların yakınlarıyız. Çizilecek yollarda en doğru 

kararı yine biz öğrenciler verecektir. Bu süreçte itidalli davranmak ve aceleci olmamak 

gerekmektedir. Sayın Bakanımız Fahrettin Koca'nın vurguladığı gibi yurda dönmekte ısrarcı 

olunmamalıdır.  

T.C. Edinburg Edinburg Başkonsolosluğu 

Ayrıca 7/24 hizmet veren Türkiye Cumhuriyeti Edinburg Başkonsolosluğu’nun duyurularını 

da buradan takip edebilirsiniz 

https://twitter.com/EdinburgBK?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor  

Duyurularında iletişim bilgilerini şu şekilde sunmuşlardır: “Başkonsolosluğumuza mesai 

saatleri içerisinde 0131 2859282, mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde acil durumlar için 

0778 0984144 numaralı telefondan; 7/24 hizmet veren Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne ise 0203 

6088090 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.” 

Milli Eğitim Bakanlığı 

Ayrıca, yaşadığınız bölgede süreç farklı boyutlara ulaşmışsa ve yurda dönecekseniz, kendinizi 

izole etmeniz gerektiğini yahut karantinaya alınabileceğinizi bilmeniz gerekmektedir. Milli 

Eğitim Bakanlığı  bu süreçte yurt içinde yahut yurt dışında kalan öğrencilerin mağdur 

olmayacaklarını bildirmiştir.  

Milli Eğitim Bakanlığı iletişim için her türlü aracı kullanmakta ve Öğrenim görülen bölgede 

olağanüstü bir durum oluşması halinde; Eğitim Müşavirliği, Ataşelikleri yahut yurt dışı 

temsilcilikleri veya doğrudan Bakanlık ile iletişime geçilebileceğini vurgulamaktadır. 

Ayrıca izin kullanımı, öğrenim süresi gibi hususlara ilişkin olarak herhangi resmi bir açıklama 

bulunmamasına ve mevcut yönetmelik ve tebliğde yer alan hükümlere uyulacağının 

bildirilmesine karşın, bu konuların ele alındığını ve Bakanlık'ın her türlü imkân ve destekle biz 

öğrencilerin yanında olacağı belirtilmiştir.  
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12. Üniversitelerden Tavsiyeler 

Uluslararası (International) öğrenciyim, eve gidebilir miyim? 

Kendi sağlığınız veya evde ailenizin ve arkadaşlarınızın sağlığı konusunda endişe 

duyabileceğinizi anlıyoruz, ancak tavsiyemiz kalmalı ve çalışmalarınıza devam etmelisiniz. 

İngiltere'de COVID-19 riski şuan düşük, ancak seyahat bulaşmayı artırabilir. İskoçya Sağlık 

Koruması ile yakın temas halindeyiz ve niyetimiz şimdilik normal olarak öğretime devam 

etmektir, çünkü çalışmalarınız üzerindeki etkisini en aza indirmek istiyoruz. Tavsiyemizi 

sürekli gözden geçireceğiz şeklinde açıklanmalar yapılmaktadır.  

Tier 4 Vize Öğrencileri için tavsiye var mı? 

Şu anda, öğrencilere özel tıbbi tavsiye almadıkları sürece derslere devam etmelerini 

öneriyoruz. Öğrenciler enfeksiyon hakkındaki korkular nedeniyle sınıflardan uzak durmaya 

karar verdiyse ve Tier 4 vize düzenlemelerine tabiyse, vize gerekliliklerini üniversiteleri ile 

görüşmelidir.  

Ayrıca öğrencilerin sınavlarının yapılması ve değerlendirilmesi için üniversiteler bazı önlemler 

almakta, good cause başvurularının değerlendirildiği internet sitelerinde belirtilmektedir. Daha 

fazla bilgi için üniversite internet siteleri sürekli kontrol edilmedilir. Hastalığın gözlendiği 

Glasgow Üniversitesi öğrencisi üyelerimiz aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirler.  

https://www.gla.ac.uk/myglasgow/news/coronavirus/ Ayrıca tüm diğer üniversitelerin de bu 

konuda bilgilendirmeleri mevcuttur. Örneğin https://www.strath.ac.uk/coronavirus/ , 

https://www.ed.ac.uk/news/covid-19  

13. Başvurulabilecek Diğer Bağlantılar 

https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19 

https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19 

https://travelhealthpro.org.uk/country/49/china#CIoutBreaks 

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-action-plan 

https://www.gla.ac.uk/myglasgow/insuranceandrisk/travelinsurance/ 

https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-self-isolation-for-patients-undergoing-

testing/advice-sheet-home-isolation 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-advice/ 

https://www.gov.scot/coronavirus-covid-19/ 

https://www.fitfortravel.nhs.uk/advice/disease-prevention-advice/coronavirus-disease-covid-19 

https://www.bbc.co.uk/news/education-51880355 

https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-information-for-the-public 

14. Türk Toplulukları ve  Güncel İletişim Bilgileri 

Umarız faydalı bilgiler edinmişinizdir. Hem mezunlarin hem de ogrenci arkadaslarimiz kendini 

tekbaşına hissetmezleri ve olası bir yardım ihtiyacınız olduğunda bolgenizdeki Türk topluluğu 

temsilcilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz. Böylece daha hızlı ve kordine bir şekilde sizlerin yardımınıza 

koşabiliriz. Lütfen kendinizi yanlız hissetmeyiniz. Bizler burada sizlere elimizden gelen destegi sunmak 

için imkanlarımız çerçevesinde desteğimizi sunacağımızı bilmenizi isteriz. Lütfen bizimle iletişime 

geçmekten çekinmeyin. Çalışmalarınızda başarılar dileriz.  

Saygılarımızla,  

https://www.gla.ac.uk/myglasgow/news/coronavirus/
https://www.strath.ac.uk/coronavirus/
https://www.nhsinform.scot/illnesses-and-conditions/infections-and-poisoning/coronavirus-covid-19
https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19
https://travelhealthpro.org.uk/country/49/china#CIoutBreaks
https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-action-plan
https://www.gla.ac.uk/myglasgow/insuranceandrisk/travelinsurance/
https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-self-isolation-for-patients-undergoing-testing/advice-sheet-home-isolation
https://www.gov.uk/government/publications/wuhan-novel-coronavirus-self-isolation-for-patients-undergoing-testing/advice-sheet-home-isolation
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/self-isolation-advice/
https://www.gov.scot/coronavirus-covid-19/
https://www.fitfortravel.nhs.uk/advice/disease-prevention-advice/coronavirus-disease-covid-19
https://www.bbc.co.uk/news/education-51880355
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-information-for-the-public
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ATAS - Association of Turkish Alumni and Students 

https://atas.org.uk  

atasscotland@gmail.com veya 

contact@atas.org.uk 

https://www.facebook.com/atasscotland  

https://www.instagram.com/atasscotland  

https://bit.ly/ATASyoutube 

Türk Toplulukları İletişim Kanalları

Glasgow Üniversitesi Türk Topluluğu  

M. Burak Ağır - m.agir.1@research.gla.ac.uk 

guturkish@gmail.com  

www.facebook.com/groups/guturkishsociety  

www.instagram.com/guturkishsociety  

Edinburgh Üniversitesi Türk Topluluğu - 

Sevil Gonca - S.Gonca@ed.ac.uk 

uoeturkishsociety@gmail.com 

https://www.facebook.com/groups/UoETurkis

hSociety  

Aberdeen Üniversitesi 

Fatih Kerem Boz - f.k.boz@abdn.ac.uk 

Newcastle Türk Topluluğu 

Kenan Koc - k.koc2@newcastle.ac.uk 

www.facebook.com/nclturkishsociety/ 

Strathclyde Üniversitesi Türk Topluluğu -  

Murat Alp Arioglu - muralpari@gmail.com 

strath.tusa@gmail.com  

www.facebook.com/groups/strath.turkish  

https://www.instagram.com/Strath.Turkish 

Dundee Üniversitesi ve St Andrew 

Üniversitesi 

Hasan Civanbay - hasancivanbay@gmail.com  

Heriot Watt Üniversitesi 

Kadir Zengin - 1.kadirzengin@gmail.com 

Stirling Üniversitesi 

Batuhan Ulas - batu.ulas@gmail.com 

West of Scotland Üniversitesi 

Mesut Mertcan - mcmertcan1@hotmail.com  

 

Not: Acil durumlar için aşağıdaki telefon numaralarından sizlere ATAS olarak yardimci olabiliriz 

Sağlık konusunda- Abdulkadir Çiriş +44 (0) 7916359932 -   abdulkadir.ciris@glasgow.ac.uk                                       

Diğer konularda- Önder Canbulat  +44 (0) 7404021254 -   onder.canbulat@strath.ac.uk 

15. Kaynakça 

1. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı 

2. The United Kingdom National Health Service (NHS) 

3. World Health Organisation (WHO) 

4. WHO Technical Guidance https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/technical-guidance 

5. WHO Disease Outbreak News https://www.who.int/csr/don/en/  

6. https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.06.20020974v1 

7. https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/covid19/rehberler/COVID-19_RehberiV5-25Subat2020.pdf 

8. Glasgow Universitesi - https://www.gla.ac.uk/myglasgow/news/coronavirus/ 

9. Strathclyde Universitesi - https://www.strath.ac.uk/coronavirus/  

10. T.C. Edinburg Edinburg Başkonsolosluğu -

https://twitter.com/EdinburgBK?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor  

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance
https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/covid19/rehberler/COVID-19_RehberiV5-25Subat2020.pdf

