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COVID-19 

El Kitapçığı 

 

Değerli Okurlarımız,  

Yurtdışında eğitimine devam eden ve calışan siz üyelerimizi ve okurlarımızı mevcut durum hakkında 

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

içeren Covid-19 kitapcığını 15 Mart 2020 tarihinde kaleme almıştık. Bu kitapçığa sayfamızdan 

ulaşabilirsiniz.* Derlediğimiz bilgileri özetleyen güncel bir el kitapcığının sizlere biraz daha faydalı 

olabileceğini düşündük.** ATAS olarak bizlere bu süreçte destek veren herkese teşekkürler. Sağlıklı 

günler. 

Saygılarımızla,          Tarih: 3 Nisan 2020 

ATAS Yönetimi    

www.atas.org.uk 

*Kitapcık: https://atas.org.uk/tr/turkish-yararli-dokumanlar 

**ATAS bu kitapçıkta yer alabilecek olası bilgi hatalarından ve güncellemelerden dolayı oluşabilecek hiç bir sorumluluk almamaktadır 

1. COVID-19 Belirtileri 

Farklı kuluçka süreleri olabileceği gibi, 2-14 gün kuluçka süresi olan Yeni Koronavirüs (COVID-19), ani 

yüksek ateş (39 °C) öksürük ve nefes darlığı gibi belirtilerin yanında boğaz ağrısı ve burun akıntısı gibi 

daha hafif belirtilere neden olabilmektedir (Koç Üniversitesi, 2020) (Saglık Bakanlığı, 2020). Şiddetli 

olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve maalesef can kaybı yaşanabilmektedir. 

 

2. COVID-19 ile ilgili endişeleri olan çocuk ve gençler için destek 

Salgın hastalık dönemlerinde psikolojik sağlığımızı korumak çok mühim. Bu kapsamda Milli Eğitim 

Bakanlığı’nın düzenlediği iki kitapçık bizlere yardımcı olacabilir. 

1. kitapçık: Aileler İçin Çocuklara Yardım Rehberi 
https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_03/21161548_brosur_cocuk_son.pdf 

2. kitapçık: Yetişkinler İçin Bilgilendirme Rehberi: 
https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_03/21161617_brosur_yetiskin_son.pdf 

Yetişkinler için psikolojik sağlığı artırmaya yardımcı bazı öneriler ise şöyle sıralandı (Hürriyet. 2020):
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- Koronavirüs ile ilgili bilimsel, somut ve 

gerçekçi bilgiler edinin. 

- Koronavirüs riskinden korunma yöntemlerini 

öğrenin ve uygulayın. 

- Medyayı sağlıklı kullanın. 

- Sağlığınızı önemseyin. 

- Düşüncelerinizi gözden geçirin. 

- Yaşadığınız duyguların normal ve geçici 

olduğunu bilin.  

- Kendinize zaman ayırın. 

- Aileniz ile zaman geçirin. 

- Duygu ve düşüncelerinizi sevdiklerinizle 

paylaşın. Lütfen kitap okuyun. 

- Toplumsal dayanışmayı pekiştirin. 

- Koronavirüs riski sürecinde, buradaki önerileri uygulamanıza rağmen, yaşadığınız stres ve kaygının 

etkileri artarak devam ediyorsa uzmana başvurun. Bizlerle iletişimde kalmaktan çekinmeyiniz. 

3. ‘ATAS Mental health support’ programı 

Asağıdaki linkten ATAS’in başlattıgı tamamen ücretsiz olan akıl sağlığı destek programı ile ilgili bilgi 

alabilirsiniz. İlgili duyuru: https://www.instagram.com/p/B-Za8WzJkZI/?igshid=1v4knr53pjuv3  

4. NHS’de Gönüllü Olmak İstiyorum: 
Bu süreçte insanlara yardım etmek istiyor ve aracı kanal arıyorsanız NHS’de gönüllü olabilirsiniz. 

Gönüllü olmak isterseniz bu linkten gerekli bilgilere ulaşabilirsiniz: https://www.goodsamapp.org/NHS 

5. Güncel ve Güvenilir Bilgileri nereden öğrenebilirsiniz: 

Tükiyedeki güncel sayıları en doğru olarak https://covid19.saglik.gov.tr/sayfasından takip edebilirsiniz. 

Bulunduğunuz alandaki en güncel sayılara ve istatistiklere https://www.bbc.com/news/uk-51768274’dan, 

İskoçya’daki en güncel sayılara https://www.gov.scot/coronavirus-covid-19 sayfasından ulaşabilirsiniz. Farklı 

bir açıdan ayrıntılı bir analiz okumak isterseniz: https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-the-hammer-

and-the-dance-be9337092b56 

Ayrıca bu kaynaklara bakabilirsiniz: https://www.gov.uk/coronavirus , https://www.nhs.uk/ , 

https://www.who.int/ , https://www.hps.scot.nhs.uk/guidance/ (çalısan kişilerin takip edeceği bir websitesi), 

twitter @CoronaWiki (genel dünya ve COVID-19 süreci)) @NHSGGC (İskoçya’daki en çok vaka görulen 

sehir olan Glasgow güncel kilinik bilgileri ve önerileri).  

6. Acil Durum İletişim bilgileri 

Bu zor günlerin bir an önce son bulacağını ümit etmekteyiz. Fakat olası bir acil durumda, sizin UK’deki 

yakınlarınız ile iletişim halinde kalabilmemiz ve size onun üzerinden desteğimizi sunabilmemiz için 

aşağıdaki linkte bulunan formu doldurmanızı önermekteyiz.  

Olası hastane işlemleriniz sırasında sizden `next of kin` yani yakınınızın bilgileri istenecektir. Sadece bu 

kişi sizinle ilgili konularda hastaneden bilgi alabilecek ve gerektiğinde hastane sizle ilgili bilgileri sadece 

bu kişiye verecektir. Bu nedenle bu kişiyi belirlemeniz şu kritik günlerde sizin için çok önemli olduğunu 

hatırlatırız. Ayrıca bu kişinin bilgilerini de Türkiye’deki yakınlarınızla paylaşmanızı önermekteyiz, 

Türkiye’deki yakınınızın bilgilerini de bu kişiye vermeniz acil bir durum için çok önemlidir. Eğer 

öğrenciyseniz, okulunuzun sistemindeki adres, iletişim ve acil durumlardaki iletişim kurulacak kişinin 

bilgilerini de bir an önce güncellemenizi önermekteyiz. 

Link:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef4Ajb3jTQ7Kjf0QCo6lCcljV9Q6xjB_3igqtT5AsXkd38v

w/viewform  

7. COVID-19 Nasıl Bulaşır? 

Hasta bireylerin öksürmeleri-aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ya da bu 

parçacıklar ile kirlenmiş yüzeylere dokunduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya 

ağıza götürülmesi ile de virüs bulaşabilir.  

https://covid19.saglik.gov.tr/
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8. 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 yaklaşık yüzde 80'i hastalığı 

hafif geçirmektedir. Hastalık, genellikle 60 yaş ve üzeri veya ciddi kronik (Kalp hastalığı, Hipertansiyon, 

Diyabet, Solunum yolu hastalığı) rahatsızlıkları olan kişileri daha fazla etkilemektedir (WHO, 2020). 

Kendinizi ve Diğer İnsanarı Koruyunuz: 

● Evde kalınız  

● Sadece dışarıya çok gerekli yiyecek alışverişi, sağlık ve iş nedeniyle çıkın.  

● Tüm insanlardan 2 metre uzakta durun. 

● Elinizi sürekli yıkayın. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı. 

● Eve girer girmez elinizi yıkayın (Ayrıntılar: Scottish Government, 2020) 

 

● Boğazın kuru kalmaması virüsün yapışma oranını düşüreceğinden yardımcı olabilir. Sigara 

içiyorsanız sigarayı kesinlikle azaltın ve mümkünse hemen bırakın. 

● 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. 

Kişisel karantina  

● Karantinadakiler evde kalmalı ve işe, okula gitmemeli, halka açık alanlara girmemelidir. 

● Başkalarıyla yakın temastan kaçınmalıdır. 

● Ziyaretçi almaktan kaçınılmalıdır. 

● Taksiler veya toplu taşıma araçları kullanılmamalıdır. 

● Arkadaşınızdan veya komşunuzdan alışverişinizi yapmasını isteyebilir veya kapınıza 

bırakılabilecek bir teslimat düzenleyebilirsiniz. Bu konuda yardımcı olacak kimseniz yoksa lütfen 

son sayfada yer alan iletişim bilgilerinden bizimle bağlantı kurabilirsiniz. 

● Havlu, giysi, diş fırçası veya tıraş bıçağı gibi kişisel eşyalarınız başkalarıyla paylaşılmamalıdır. 

9. Koronavirüs şüphesinde ne yapmalıyım? 

Ateş, öksürük varsa ve nefes almakta güçlük çekiliyorsa, tıbbi yardım almak için sağlık kuruluşuna 

başvurulmalıdır (Koç Üniversitesi, 2020). 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 bulaşmasını engellemek 

için tıbbi tesislere girmeyin. Kişisel karantina sırasında ateş, öksürük veya nefes darlığı semptomları 

gelişirse 111'i arayarak GP veya NHS24'e başvurmalıdır. 
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10. Türk Makamlardan Tavsiyeler 

Yurda dönen MEB bursiyerlerinin 2 aylık izin kullanımı haklarının uzatılması konusunda yeni bir karar 

çıkmamasına karşın bu konuda yapılan çalışmalar devam etmektedir. 

Yurtdışındaki vatandaşların ise 7/24 ulaşabilecekeleri Dışişleri Bakanlığının “Konsolosluk Çağrı Merkezi” 

(+90 312 292 2929) dünyanın her yerinden yapılacak olan aramalara açıktır. Ayrıca, gelecek talepleri 

karşılamak için nöbet düzeni ile çalışılan sosyal medya hesapları aracılığıyla dış temsilcilikleri ile iletişime 

geçilebilmektedir (Dışişleri Bakanlığı, 2020). 

Ayrıca 7/24 hizmet veren Türkiye Cumhuriyeti Edinburg Başkonsolosluğu’nun 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.” Twitter 

hesaplarından (@EdinburgBK) takip edebilirsiniz. Londra Büyükelçiliği’nin hesabı @TurkEmbLondon 

adresidir. 

11. Üniversitelerden Gelen Destekler ve Tavsiyeler 

Uluslararası (International) öğrencilere genel tavsiyeler 

Üniversiteler İskoçya Sağlık Koruması ile yakın temas halindeler. Lütfen üniversitenizin bu konudaki e-

posta ve duyurularını takip ediniz. Mevcut durumun eğitiminizin üzerindeki etkisini en aza indirmek için 

üniversiteler lisans ve yüksek lisans derslerine, ödevlerine ve sınavlarına internet üzerinden devam 

ettiler/ediyorlar. Doktora ögrencileri de okulları ve danışmanları ile görüşerek ofiste kullandıkları bilgisayar 

gibi bazı ekipmaları form doldurarak ya da okulun ilgili bölümlerini -IT service- gibi bilgilendirerek ödünç 

alabiliyorsunuz. Özellikle doktora öğrencilerinin `progression` ilerleme sinavlari ve arastirma gruplarının 

haftalık toplantilari devam ediyor. Bu nedenle lütfen mümkün mertebe çalışmalarınıza devam ediniz. Eğer 

bu durumdan dolayı çalışmalarınız etkilendiyse, üniversitenize başvurarak destek alabilir, mağduriyetinizi 

ortadan kaldıracak taleplerde bulunabilirsiniz. Ayrıca öğrencilerin sınavlarının yapılması ve 

değerlendirilmesi için üniversiteler bazı önlemler almakta, ve bu good cause başvurularının 

değerlendirildiği internet sitelerinde belirtilmektedir. Daha fazla bilgi için üniversite internet siteleri sürekli 

kontrol edilmedilir. Glasgow Üniversitesi öğrencisiyseniz 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  

Maddi zorluk çeken öğrenciler için ne gibi destekler sunulmakta 
University of Strathclyde Covid-19 Hardship Fund duyurusunda bulundu. Bu tür imkanları kendi 

üniversiteniz için de araştırabilirsiniz. Bu sayede üniversiteler öğrencilerine bir destek sunmuş oluyor. İlgili 

başvurular için: https://www.strath.ac.uk/studywithus/scholarships/covid-19hardshipfund/ 

Tier 4 Vize Öğrencileri için tavsiye var mı? 

İngiltere hükümeti devamsızlık yüzünden Tier 2, 4, 5 vizesi olan işçi ve öğrencilerin rapor edilmek zorunda 

olmadığını yayınlamıştır. Bu nedenle üniversiteler 60 günü geçen öğrencilerin vizelerinin 

etkilenmeyeceğini bildiren açıklamalar yapmıştır. En doğru bilgi için üniversitenizden bilgi alınması en 

güvenilir yol olacaktır. https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-advice-for-tier-2-4-and-5-sponsors#if-

your-student-or-employee-is-absent 

UK Vizeniz 31 Mayıs’dan önce Bitiyor Mu? 

Vizeleri yakin zamanda biten kişilere uzatma imkanı Homeoffice tarafından tanınmış. İlgili başvuru linki: 
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-advice-for-uk-visa-applicants-and-temporary-uk-residents  

12. Türk Toplulukları ve  Güncel İletişim Bilgileri 

Umarız faydalı bilgiler edinmişinizdir. Hem mezunlar hem de öğrenci arkadaşlarımız kendini tekbaşına 

hissetmeleri durumunda ve olası bir yardım ihtiyacınız olduğunda bolgenizdeki Türk topluluğu 

temsilcilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz. Böylece daha hızlı ve kordine bir şekilde sizlerin yardımınıza 
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koşabiliriz. Lütfen kendinizi yanlız hissetmeyiniz. Bizler burada sizlere elimizden gelen destegi sunmak 

için imkanlarımız çerçevesinde desteğimizi sunacağımızı bilmenizi isteriz. İyi günler. Saygılarımızla,  

ATAS - Association of Turkish Alumni and Students 

www.atas.org.uk  

atasscotland@gmail.com veya 

contact@atas.org.uk 

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/UoETurkishSo

ciety  

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 yardımcı olabiliriz 

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

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