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Bugünkü toplantının amacı, sizi küresel salgın ile verilen mücadele çerçevesinde alınan 

tedbirlerin bugüne kadarki sonuçları hakkında bilgilendirmek ve aynı zamanda Bakanlar 

Kurulu tarafından bugünkü toplantısında kararlaştırılan bazı tedbirler için haberdar 

etmektir. 

Tedbirlerin sonuçlarına gelince, haklı olmayan iyimserliğe yol açmak istemeden, bilim 

adamlarının değerlendirmelerine göre, aldığımız tedbirlerin sonuç verdiğini ve bir ışık 

ışını göründüğünü ifade etmek istemekteyim. Tekrar ediyorum, sadece bir ışık ışını 

göründü.       

Aynı zamanda, yürüdüğümüz yoldan sapmamız veya alınan tedbirlerin gevşetilmesi 

mümkün olmadığının altını çizmek istemekteyim. Çünkü aksi bir hareket, feci sonuçlara 

yol açarak durumu ters yöne götürebilecek.   

Bunun için, Hükümetin bugünkü kararları, çizdiğim çerçeve içinde alınmıştır. 

Tedbirlerin en önemli sonuçlarından biri, ülke dışından ithal edilen vakaların 

etkisizleştirilmesidir. 

Belki en acı tedbir, ülke dışında okuyan binlerce öğrencimizi dönmekten caydırma 

kararımızdır.  

Hedef, gerek öğrencileri gerekse tüm vatandaşları olası yeni vakaların ithal edilmesi ve 

yayılmasından korumaktan başka bir şey değildi.  

Ülke dışında okuyan gençlerimizi korumak ve kendilerine yardım etmek için kaygımız 

ortadadır ve Dışişleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı aracılığıyla Hükümetin kendilerine 

mali yardım verme kararlarından ispatlanmaktadır. Bu kaygı, Hükümetin öğrencilere tıbbi 

yardım, ilaçlar ve her öğrencinin ihtiyaçlarına göre yardım etme planından da 

görülmektedir. 



Gerek öğrenci gerekse ülke dışında çalışan kişilerin güvenli ve aşamalı biçimde yurda 

dönmesi ile ilgili bir plan hazırlama yükünü üzerine alan Dışişleri Bakanlığı bu işten 

sorumlu oldu.  

Bakanlar Kurulu’nun kararlarında gerek rakamlar gerekse dönme takvimleri detaylı olarak 

belirlenmekte ve yeni vakaların yayılmasını önlemeye ve toplumu korumaya yönelik sıkı 

tedbirler belirlenmiştir. Detayları Dışişleri Bakanı açıklayacak. 

İkinci kararlar paketi, çalışanların, işletmelerin ve halkın en fakir kesimlerinin 

desteklenmesi ile gelirlerin ve istihdamın güvenceye almaya yönelik ek tedbirler ile ilgilidir.    

Bugünkü yeni tedbirlerin açıklanması, koşullar izin verir vermez, ekonomiyi dinamik 

biçimde yeniden canlandırma imkanını canlı tutma kararlığımızı ifade etmektedir.  

Yukarıda belirlediğim çerçeve içinde, Bakanlar Kurulu, bugünkü toplantısında şunlara 

karar verdi: 

1. Gerek Sağlık Bakanı tarafından gerekse ilgili Bakanlar tarafından çeşitli zamanlarda 

emirnamelerle kararlaştırılan tedbirlerin 30 Nisan’a kadar uzatılması. Bugünkü karar, 

Paskalya Yortusu için de geçerlidir. Hiçbir istisna olmayacağını vurgulamaktayım.   

Tedbirlerin, Paskalya adetlerini kutlamak için yapılan toplantıları da kapsadığı açıktır.  

2. Vatandaşlarımızın yurda dönmesine gelince, Kıbrıs’a dönmeleri yürürlüğe konan 

mevcut kategorilerden öte, bugün aşağıdaki kategorilerde bulunan vatandaşların aşamalı 

biçimde geri dönmesine karar verildi:   

(i) Öğrenci yurtlarında kalan ve bu akademik yılda (Foundation Courses 

adlandırılan) hazırlık kurslarında kayıtlı olanların veya lisans birinci sınıf öğrencileri 

olanların. 

(ii) Kıbrıs Cumhuriyeti’nde daimî olarak ikamet edip ülke dışında geçici olarak çalışmak 

amacıyla bulunanlar ve Coronavirüs yüzünden işleri iptal edilmiş veya durdurulmuş 

olanların. 

(iii) Kıbrıs Cumhuriyeti’nde daimî olarak ikamet edip ülke dışında bulunanların ve geri 

dönmeleri aşağıdaki gibi insani sebeplerden dolayı gerekli sayılanların:  

- Emirnamelerden sonra ciddi sakatlıktan dolayı kendine bakamayan kişilerin bakımını 

yapmak. 



- Acilen organ nakli için çağrılan organ alıcıları veya vericileri ve 

- Refakatsiz reşit olmayanlar  

Ayrıca, meslek veya bilimsel niteliklerinden dolayı Coronavirüs küresel salgını önleme 

çabalarında katkısı gerekli sayılan kişilerin, uyruklukları bakılmaksızın, Kıbrıs 

Cumhuriyeti’ne girişine izin verilecektir.  

Bu noktada, yukarıda belirtilen kategorilerin, Kıbrıs vatandaşlarımızın veya diğerlerin 

yurda dönmesi ile ilgili kararların, mevcut duruma ve Hükümetin bilimsel danışmanlarının 

gerekli görüşüne göre alınacağını vurgulamak istemekteyim.  

3. Pandemiyi önlemek amacıyla şunlara karar verildi:  

(i) Bilimsel kurulun önerilerine göre, her Kazada numune testi yapmak. Böyle bir şey 

Baf’ta yapıldı.  

(ii) Önümüzdeki günlerde Sağlık Bakanı’nın emirnamelerine göre gerek özel sektörde 

gerekse kamuda, Milli Muhafız Ordusunda dahil, çalışmaya devam eden kişilere, ek 

20.000 numune testinin yapılması.  

(iii) Aşamalı ve kontrollü yurda dönme programına göre Kıbrıs’a dönecek olanların 

hepsine numune testi yapmak.   

Ekonomik tedbirlere gelince, ikinci pakette, çalışanların ve işletmelerin devlet tarafından 

desteklenmesinin 12 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi. 

Ayrıca, sözü geçen sürenin bitimini izleyecek dört aylık dönemi için, Maliye Bakanı ve 

Çalışma, İhtiyat ve Sosyal Sigorta Bakanı’nın detaylı biçimde açıklayacakları gibi, gerek 

çalışanların gerekse işletmelerin devlet tarafından desteklenmesi, ilgili kriter esasında 

devam edecek.      

Ekümenik Patrik’in irfanla dediği gibi, “tehlikede olan inanç değil, inançlı kişilerdir”. Ben 
de bunu başka kelimelerle anlatarak, “tehlikede olan yaşama tarzımız değil, 
yaşamımızın kendisidir” diyorum. 
 
Bunun için, kısıtlayıcı tedbirlerin yola açtığı zorluklara boyun eğmememiz lazım. 
 
Bilmenizi istediğim şudur: Bu tedbirlerin geçerlilik süresi, verdikleri rahatsızlığı ne kadar 
katı biçimde katlanacağımıza bağlıdır.  
 



Sevdiğimiz kişilerle kutlayacağımız önümüzdeki Paskalya günlerinde bu tedbirlerin daha 
acı olacağını bilmekteyim.  
 
İstediğim, kısıtlamaların olmayacağı gelecek yortudaki sofrada buluşacağımızda hiçbir 
çocuğumuzun, hiçbir ebeveynimizin, hiçbir dede veya ninemizin yok olmamasıdır. 
 
Bu, buna benzer veya daha kötü felaketleri geçirdiğimiz ilk defa değildir.      

Eğer hayatta kalmayı başarabildiysek, zor durumlarda inat ve kararlılığımız sayesinde 

hep birlikte zorlukları aşabildiğimiz ve daha güçlü çıkabildiğimiz içindir. 

Kaydedilen cesaret verici gelişmeler tesadüfi değildir. 

Bunun için, gösterdikleri olgunlukla tedbirlere uyan ve aynı zamanda karşılıklı saygı ve 

dayanışma ruhu göstermeyi reddedenlere ders veren vatandaşlarımızın ezici 

çoğunluğuna teşekkür etmek istiyorum. 

Bu dönemde, ailemizi, sevdiklerimizi ve kendimizi korumak için bir kez daha aynı biçimde 

güçlü olmamız gerek.  

Vakaların daha az olduğu her gün, bizi hayatımızın normal temposuna döneceği güne 

daha yakın getiriyor.   

Bu yüzden, bir kez daha çağrıda bulunmaktayım: Evde kalın, sığınaklarda kalın, 

başaracağız.       

------------------ 


