
  

         

   

   Hükümet ve DSÖ Açıklamaları    
 

       

   

81 İl valiliğine coronavirüs tedbirleri konulu ek bir genelge daha gönderildi 
 
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Coronavirüs konulu ek bir genelge daha 
gönderdi. Genelge ile 81 ilde, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, 
nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, 
kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, 
internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk 
oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, 
lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor 
merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine bugün saat 24:00 itibariyle 
durdurulacak. 
 
Kaynak | dunya.com 
  
  

  

Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı: Can kaybımız yok, yeni vakalarımız 

var 
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Uçuş yasaklarına başka ülkeleri de ekliyoruz. 
Yarın 08.00 itibarıyla İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve 
Birleşik Arap Emirlikleri ile uçuşları yasaklıyoruz. Böylece uçuş yasağı 
uyguladığımız ülke sayısı 20'ye çıkmış oldu." dedi. 
 
Kaynak | aksam.com.tr 
  
  

  

İletişim Başkanı Altun açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında önemli 

toplantı 
 
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Çarşamba günü corona virüs ile mücadele 
kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında eşgüdüm toplantısı 
yapılacağını duyurdu. 
 
Kaynak | hurriyet.com.tr 
 

   

       
 

 

  
 

   

 

  

        
 

  
     Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar    

         

   
   Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar    
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IMF'den koronavirüs için 1 trilyon dolarlık önlem 
 
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Covid-19 
salgınının küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine karşı 1 trilyon 
dolarlık kaynağı kullandırmaya hazır olduklarını açıkladı. IMF'nin internet 
sitesinde bir yazısı yayımlanan Georgieva, "IMF olarak, 1 trilyon dolarlık 
kredilendirme potansiyelimizi üyelerimiz için hazır bekletiyoruz" dedi. 
 
Kaynak | Sözcü 
  
  

  

FED'den ikinci kez acil faiz indirimi 
 
ABD Merkez Bankası (FED), yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının 
ekonomik etkisini hafifletmek için 17-18 Mart'taki Açık Piyasa Komitesi 
(FOMC) toplantısı öncesi ikinci kez faiz indirdi ve politika faizini yüzde 0-0,25 
aralığına getirdi. 
 
Kaynak | Yurt Gazetesi 
  
  

  

İşletmelerin vergileri mücbir neden sayılabilir 
 
TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, koronavirüs salgınının küresel düzeyde 
benzeri görülmemiş bir resesyonu beraberinde getirebileceğine işaret ederek, 
"İşletmelerimizin krizden en az zararla çıkabilmeleri için şimdiden önlem 
almak gerekiyor. Ticaretin bazı sektörlerde durma noktasına gelmesinden 
dolayı kamusal yükümlülükleri gündemimize alabiliriz" dedi. 
 
Kaynak | Dünya 
  
  

  

TÜRKONFED: Kamu kuramlarıyla ortak aksiyon almaya hazırız 
 
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), COVID-19 
virüsünün Türkiye'deki işletmeler için getirdiği risk ve fırsatlarla ülke ekonomisi 
için oyun-değiştirici olacağının hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: 
"Salgından etkilenmiş diğer ülkelere bakıldığında, daha kesin ve etkili sosyo-
ekonomik tedbirlerin 2 ila 4 hafta arasında değişen bir sürede alınmış olduğu 
görülüyor." Yapılan açıklamada ayrıca, "İşletmelerin olumsuz etkilere karşı 
hazırlıklı olması ve bunları asgari düzeye indirmesinde dikkate alınacak 
stratejilerin ivedilikle hayata geçirilmesi, kritik önem taşıyor. Bu noktada, 
hükümete olduğu kadar iş dünyası örgütlerine, tüm işletmelere ve iş dünyası 
liderlerine de önemli görevler düşüyor. Hükümet ve iş dünyasının ortak 
hareket etmesinin krizin etkilerinin en aza indirecektir" dendi. 
 
Kaynak | Dünya 
  
  

  

Yarı hazırız, yarı değil! 
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StratejiCo'nun Türkiye genelinde gerçekleştirdiği Koronavirüs Gündem 
Araştırmasına göre, işletmelerin ancak yüzde 45'i kriz yönetim planına sahip, 
yüzde 45'inde ise plan yok. 
 
Kaynak | Dünya 
  
  

  

Koronavirüs online alışverişi artırdı: Yüzde 80'lik artış var 
 
Türkiye'de de koronavirüs (Covid-19) vakalarının görülmeye başlaması 
sonrası tüketiciler alışverişlerinde e-ticareti daha çok kullanmaya başladı. 
Özellikle ilk vakanın görüldüğünün açıklandığı dönemde online yapılan 
alışverişlerde büyük artışlar yaşanırken, CarrefourSA da, 11 ile 15 Mart 
tarihleri arasında alınan siparişlerde bir önceki haftanın aynı dönemine göre 
yüzde 80'lik bir artış olduğunu duyurdu. En çok satılan ise kuru gıda, kasap, 
temizlik malzemeleri, meyve-sebze, self servis, kişisel bakım ve hijyene 
yönelik ürünleri ön plana çıktı. 
 
Kaynak | dha.com.tr 
  
  

  

Merkez bankaları Covid-19'a karşı ortak hareket ediyor 
 
Avrupa Merkez Bankası (ECB), Covid-19 salgınının ekonomiye etkilerini telafi 
etmek için, dünyanın önde gelen merkez bankalarıyla birlikte hareket etmeyi 
kararlaştırdıklarını açıkladı. 
 
Kaynak | haberler.com 
  
  

  

Petrol gerilerken altın yükseldi 
 
Altın fiyatları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrası yükselirken 
petrol fiyatları talep endişesiyle yüzde 3.0'dan fazla geriledi. 
 
Kaynak | haberler.com 
  
  

  

SGK'dan Coronavirüs ile ilgili büyük hamle 
 
Son günlerde kamuoyunu olumsuz yönde etkileyen coronavirus ile ilgili olarak 
vatandaşın işlem yoğunluğu yaşadığı kurumların arasında sayılan Sosyal 
Güvenlik Kurumu büyük atak yaparak işlemlerin büyük bir bölümünün 
elektronik ortamda yapılmasını sağlayacak programları uygulamaya koydu. 
 
Kaynak | haberturk.com 
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     Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları    

         

   

   Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları    
 

       

   

Eskişehir'de koronoya karşı eğitimler devam ediyor 
 
Mart ayı başından itibaren 'Corona Virüs ile Mücadele Eylem Planı' 
kapsamında Covid-19 virüsüne karşı çeşitli önlemler alan Eskişehir 
Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda personeline de eğitimler vermeye 
devam ediyor. 
 
Kaynak | Yurt Gazetesi 
  
  

  

Koronaya karşı mobil belediyecilik 
 
Dünyayı etkileyen pandemik bir enfeksiyon olan yeni tip Coronavirüs 
salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Kadıköy Belediyesi hizmet 
noktalarını arttırma kararı aldı. 
 
Kaynak | Yurt Gazetesi 
  
  

  

Adliyede korona virüs önlemi 
 
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK), korona virüse karşı alınacak tedbirler 
kapsamında başsavcılıklara gönderdiği yazı doğrultusunda İstanbul Adalet 
Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi. 
 
Kaynak | haberler.com 
  
  

  

Bursa'da üniversite yurtları karantinaya hazır 
 
Bursa'da korona virüs (Covid-19) için tedbirler alınmaya devam ediyor. 
 
Kaynak | iha.com.tr 
  
  

  

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, corona virüs ile igili açıklamalar yaptı 
 
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş açıklamalarda bulundu. Erbaş, 
'Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara 
verilmesi gerekli hale gelmiştir' dedi. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
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Gaziantep'te hijyen seferberliği 
 
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bütün birimlerde olası sağlık 
problemlerinin önüne geçmek amacıyla hijyen seferberliği başlatıldı. 
 
Kaynak | iha.com.tr 
  
  

  

Gebze Belediyesi huzur evini dezenfekte etti 
 
Gebze Belediyesi tarafından özelikle yaşlılar üzerinde daha etkili olan Corona 
Virüsüne karşı Gebze Huzur Evinde dezenfekte çalışması yapıldı. 
 
Kaynak | iha.com.tr 
 

   
 

   
 

 

  
  

  

        
 

  
     Koronavirüs Genel Haberler    

         

   

   Koronavirüs Genel Haberler    
 

   
 

   

   

Basın Kültür Sarayı dezenfekte edildi 
 
Bursa Nilüfer İlçesi Ataevler mahallesinde hizmet veren ve içerisinde 
kütüphane, müze, konser salonları ile alışveriş birimlerini barındıran Basın 
Kültür Sarayı, başta Corona virüsü olmak üzere zararlı virüslere karşı 
dezenfekte edildi. 
 
Kaynak | haberler.com 
  
  

  

CHP'den dezenfektan teklifi! KDV yüzde 1'e indirilsin 
 
CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, corona virüs tedbirleri kapsamında, 
temizlik ve dezenfektan ürünlerindeki KDV'nin yüzde 1'e indirilmesine ilişkin 
hazırladığı yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
  
  

  

Corona krizinin zirve yaptığı İtalya'daki Türk akademisyen uyardı: Yalvarırım 

yapmayın 
 
Corona virüsünün dünya genelinde en çok etkilediği ikinci ülke olan İtalya'da 
çalışan Türk akademisyen Senem Önen, hem yaşadıklarını anlattı hem de 
uyarılarda bulundu. Önen, virüsün İtalya'da hızla yayılmasının sebebinin, 
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eğitime verilen aranın tatil olarak anlaşılmasından kaynaklandığını söylerken, 
"Yalvarırım, lütfen sokağa çıkmayın" ifadelerini kullandı. 
 
Kaynak | sozcu.com.tr 
  
  

  

Corona virüs şüphesi görülen kızını hastaneden kaçırmıştı! Test sonucu belli oldu 
 
Almanya'dan 12 gün önce Düzce'nin Gölyaka ilçesine dönen ailenin 5 
yaşındaki kızları Ş.F., ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle götürüldüğü hastanede 
Corona Virüs şüphesi ile başka bir hastaneye sevk edileceği sırada babası 
Ü.F. tarafından kaçırıldı. Polis, otomobili durdurup küçük kızın hastaneye 
götürülmesini sağladı. Emniyetteki ifadesinde bir anlık panikle böyle bir şey 
yaptığını söyleyen Ü.F. serbest bırakıldı. Öte yandan Corona Virüs şüphesiyle 
tetkikleri yapılan küçük kızın test sonucu negatif çıktı. 
 
Kaynak | hurriyet.com.tr 
  
  

  

İngiltere'de kan donduran corona virüs raporu! 
 
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili 
son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Avrupa'ya sıçrayan salgın 
nedeniyle İngiltere'de birçok insan enfekte olurken, ülke yönetiminin krizi 
yönetme biçimi büyük tepki toplarken, virüs ile ilgili Halk Sağlığı Raporu 
basına sızdırıldı. Sızan rapora göre 7,9 milyon kişinin hastaneye 
kaldırılmasına yol açacak ve bunun çok daha fazlası kişi hastaneye bile 
gidemeden hastalıkla boğuşacak. 
 
Kaynak | ahaber.com.tr 
  
  

  

Sandık hezimeti 
 
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronaviriis 
(covid-19) salgınının yayılmasını engelleme çabalarının yetersiz kaldığı 
Fransa, önceki gün tarihin en düşük katılımlı yerel seçimlerine sahne oldu. 
Sonuçlar ise görev süresi boyunca aldığı neo-liberal ekonomi yanlısı kararlara 
karşı yükselen toplumsal muhalefet nedeniyle zorlu günler yaşayan Fransa 
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron cephesi için hayal kırıklığı yarattı. 
 
Kaynak | Cumhuriyet 
  
  

  

ABD koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşıyı test edecek 
 
Dünya çapında yayılan korona virüs sebebiyle ölü ve vak'a sayısı artmaya 
devam ederken, ABD'de korona virüsüne karşı aşı araştırma çalışmaları 
sürüyor. ABD hükumetinde ismini söylemek istemeyen bir yetkili Covid-19 
olarak bilinen korona virüsüne karşı ilk aşının bugün test edileceğini duyurdu. 
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Kaynak | aksam.com.tr 
  
  

  

Fransa'da koronavirüs önlemi olarak her yer kapatıldı 
 
Avrupa'da İtalya ve İspanya'dan sonra, Corona virüsünün en çok yayıldığı 
üçüncü ülke olan Fransa, kriz yönetiminde 3'üncü ve en yüksek aşamaya 
geçti. 
 
Kaynak | hurriyet.com.tr 
  
  

  

Galatasaray'da corona virüsü kararı! 
 
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Türkiye'de corona virüsü vakası sayısının 
18'e yükselmesinin ardından önlemlerini arttırıyor. 
 
Kaynak | haberler.com 
  
  

  

Gözler UEFA ve TFF'de 
 
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, futbol camiasını da tedirgin 
etmeye devam ediyor. Avrupa başta olmak üzere dünya üzerinde birçok ülke 
federasyonu tüm branşlarda liglerini erteleme ve durdurma kararı alırken 
bugün nem Türkiye hem de UEFA organizasyonları için kritik saatler 
yaşanacak. UEFA, bugün kendisine üye 55 ülkenin temsilcisiyle bir toplantı 
yapacak. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle telekonferans yöntemiyle 
gerçekleştirilecek toplantıda futbolun paydaşları, 2020 futbol takvimi içinde 
düzenlenecek spor müsabakalarının son durumlarını masaya yatıracak. 
 
Kaynak | Cumhuriyet 
  
  

  

Koronavirüse karşı tarım ve gıdanın önemi 
 
Koronavirüs (Covid-19) dünyayı adeta esir almışken, bir yandan virüse ve 
ölümlere çare aranırken bir yandan da insanların yaşamını sürdürmesi için 
gerekli gıdaların temini için çalışmalar yapılıyor. Birçok ülke tarım ve gıda 
üretiminin devamı için önlemler açıkladı. Konunun iki boyutu var. Birincisi, 
koronavirüsün tarım ve gıda ürünleri ile bulaşıp bulaşmadığı. Diğer boyutu ise 
ülkelerin aldıkları önlemler çerçevesinde sınırların kapatılması, ulaşımın 
engellenmesi, bazı ülkelerde sokağa çıkma yasağına kadar varan önlemlerin 
tarım ve gıda üretimini, tüketimini nasıl etkileyeceğidir. 
 
Kaynak | Dünya 
  
  

  

Sokakları boşalttı 
 
Çin'in Vuhan kentinde orta ya çıkan koronavirüs (covid-19) nedeniyle hayatını 
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kaybeden kişi sayısı 6 bin 513'e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 169-bin 
387'ye yükseldi. 77 bin 257 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre son 24 
saatte, virüs nedeniyle 680 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 12 bin 991 
arttı. 
 
Kaynak | Cumhuriyet 
  
  

  

Ünlü oyuncu Olga Kurylenko koronavirüse yakalandı 
 
Ünlü oyuncu Olga Kurylenko, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. 
Ukraynalı ünlü film yıldızı Olga Kurylenko (40), koronavirüse (Covid-19) 
yakalandığını açıkladı. Kurylenko, sosyal medya hesabından koronavirüs 
testinin pozitif çıktığını belirtti. 
 
Kaynak | Yurt Gazetesi 
  
  

  

Sahte dezenfektan baskını 
 
Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 nedeniyle talebin arttığı dezenfektanların 
sahtelerini ürettiği belirlenen 5 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına 
alındı. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1'i serbest 
bırakıldı. 
 
Kaynak | Hürriyet 
  
  

  

İspanya'da 15 günlük OHAL 
 
İspanya'da yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınına karşı yürürlüğe giren 
olağanüstü hal kapsamında ülke genelinde serbest dolaşıma sınırlamalar 
getirildi. 
 
Kaynak | Yurt Gazetesi 
  
  

  

Avrupa kıtasında corona virüsün görülmediği son ülke Karadağ 
 
Avrupa yeni tip corona virüsün merkezi haline geldi. Avrupa'da şu anda vaka 
sayısı 50 bine yükselirken, ölü sayısı 1932'ye yükseldi. Corona virüs en fazla 
vurduğu ülkeler, İtalya ve İspanya. 
 
Kaynak | Yurt Gazetesi 
  
  

  

AB'den koruyucu ekipmana ihracat kısıtlaması geldi 
 
Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde 
üçüncü ülkelere kişisel koruyucu ekipman ihracatının ön izne tabi tutulacağını 
duyurdu. AB Komisyonundan yapılan açıklamada, üye ülkelerde kişisel 

http://www.medyatakip.com/medya_sistem/yb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=pu4ERmghxNb1995QOPQpUw..&st=2
http://www.medyatakip.com/medya_sistem/yb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=pu4ERmghxNblewLqLOzT_g..&st=2
http://www.medyatakip.com/medya_sistem/yb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=lzPy_TBQ5KKE-OFXdXBIKA..&st=2
http://www.medyatakip.com/medya_sistem/yb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=pu4ERmghxNbY0Ug3otoYBw..&st=2
http://www.medyatakip.com/medya_sistem/yb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=pu4ERmghxNY3ZWwiewGIVg..&st=2


koruyucu ekipman arzının korunmasına yönelik yeni tedbirler alındığı 
kaybedildi. 
 
Kaynak | Dünya 
  
  

  

'Hollandalıların büyük bir kısmı corona virüse yakalanacak' 
 
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, halkın büyük bir kısmında yeni tip corona 
virüs (Covid-19) görüleceğini söyledi. 
 
Kaynak | ntv.com.tr 
  
  

  

180 kişilik Umre kafilesi, Isparta'daki yurtlara getirildi 
 
Umre ziyareti sonrası Suudi Arabistan'dan dönen 180 kişilik kafile Isparta'ya 
getirildi. Uçakla Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na inen kafile 
otobüslerle misafir edileceği yurda götürüldü. Yurtta kalan az sayıda öğrenci 
başka yurtlara yerleştirildi. Kafile 14 gün Isparta'da konuk edilecek. 
 
Kaynak | hurriyet.com.tr 
  
  

  

2 Nisan'a kadar askıya alındı 
 
Avrupa'nın birçok önde gelen ligi gibi Almanya Bundesliga ve Bundesliga II, 
corona virüsü sebebiyle 2 Nisan'a kadar ertelendi. 
 
Kaynak | hurriyet.com.tr 
  
  

  

AB'den corona virüs kararı! Seyahatler yasaklandı 
 
Corona virüs için dünya çapında açıklamalar peş peşe geldi. Avrupa Birliği 
(AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, üçüncü ülke vatandaşlarının 
AB üyesi ülkelere yapacakları 'gerekli olmayan' seyahatlerine 30 günlük geçici 
kısıtlama getirecek düzenleme hazırladıklarını duyurdu. Von der Leyen ve AB 
Konseyi Başkanı Charles Michel, G7 liderleri ile yapılan video konferansın 
ardından Brüksel'de ortak basın toplantısı düzenledi. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
  
  

  

ABD Yüksek Mahkemesi corona virüs nedeniyle sözlü yargılamaları erteledi 
 
ABD Yüksek Mahkemesi, yeni tip corona virüs (covid-19) vakalarının artması 
nedeniyle nisan başına kadarki sözlü yargılamaların ertelendiğini duyurdu. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
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ABD ve Almanya arasında corona virüs aşısı kavgası 
 
Corona virüs tüm dünyada hızla yayılırken virüse karşı aşı geliştirme 
çalışmaları yapan Alman biyoteknoloji şirketi CureVac, ABD ve Almanya 
arasında iplerin gerilmesine neden oldu. ABD'nin corona virüs aşısı üzerinde 
çalışan Alman biyoteknoloji firması CureVac'a araştırmalarını ABD'nin 
kullanımına sunması için para teklif ettiği haberlerine Berlin sert tepki gösterdi. 
 
Kaynak | ntv.com.tr 
  
  

  

ABD ordusunda corona virüs testi pozitif çıkan kişi sayısı 37'ye çıktı 
 
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bu sabah itibarıyla bakanlık bünyesinde 
corona virüs (covid-19) testi pozitif çıkanların sayısının 37'ye yükseldiğini 
açıkladı. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
  
  

  

ABD'de Corona Virüs kaynaklı ölü sayısı 65'e yükseldi 
 
ABD'de yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) kaynaklı vaka sayısının 3 bin 500'e 
yaklaştığı ve ölü sayısının ise 65'e yükseldiği bildirildi. Cumhuriyetçi senatör 
Lindsey Graham, Corona Virüs testinin negatif çıktığını açıkladı. 
 
Kaynak | hurriyet.com.tr 
  
  

  

Almanya Başbakanı Angela Merkel'den 'Türkçe' koronavirüs (corona virüs) mesajı 
 
Almanya Başbakanlık Ofisi, Başbakan Angela Merkel'in Korona virüsü 
salgınına ilişkin açıklamalarının yer aldığı Türkçe alt yazılı bir video yayınladı. 
Mesajında kritik ifadeler kullanan Merkel, 'Söz konusu olan virüs, yeni bir tür. 
İlacı yok ve aşısı da yok. Bu nedenden ötürü, sağlık sistemlerimizde aşırı yük 
oluşmaması için virüsün yayılmasını yavaşlatmamız gerekiyor.' dedi. 
 
Kaynak | ahaber.com.tr 
  
  

  

Almanya'da Covid-19 salgınından etkilenenler için çağrı merkezi oluşturuldu 
 
Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), Covid-19 salgını nedeniyle Almanya'da 
yaşayan yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların acil gıda, tıbbi malzeme 
ve ulaşım taleplerini karşılamak amacıyla 'kriz masası' oluşturdu. 
 
Kaynak | haberler.com 
  
  

  

Almanya'dan 5 ülkeye sınır kontrolü uygulaması 
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Almanya, koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 5 ülke ile sınır 
kontrolü uygulanacağını duyurdu 
 
Kaynak | haberler.com 
  
  

  

Amazon corona virüs ile artan talebi karşılamak için 100 bin yeni personel alacak 
 
ABD'li e-ticaret devi Amazon, yeni tip corona virüs (covid-19) salgınıyla 
çevrimiçi alışverişe artan talebi karşılayabilmek için ABD'de 100 bin yeni 
personel alacağını duyurdu. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
  
  

  

Ampute futbol ile tekerlekli sandalye basketbol müsabakaları 1 Nisan'a kadar 

durduruldu 
 
Ampute futbol ile tekerlekli sandalye basketbol liglerinde müsabakalar, yeni tip 
koronavirüs (Covid-19) salgını önlemleri kapsamında 1 Nisan'a kadar 
durduruldu. 
 
Kaynak | haberler.com 
  
  

  

Arthur Zico, corona virüs testi sonucunu açıkladı! 
 
Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Arthur Zico, corona virüs testinin 
negatif çıktığını açıkladı. 
 
Kaynak | hurriyet.com.tr 
  
  

  

Avrupa'daki Türklere tahliye 
 
Paris ve Berlin Büyükelçileri Avrupa'da bulunan Türklerin tahliyesine ilişkin 
çalışmalara başladıklarını belirtti. Berlin Büyükelçisi Aydın, ''Birkaç bin Türk 
yarın uçaklarla Türkiye'ye gönderilecek'' ifadelerini kullanırken Paris 
Büyükelçisi Musa, ''Türkiye dönmek isteyen 300 kadar vatandaşımızdan çağrı 
aldık'' dedi. 
 
Kaynak | ntv.com.tr 
  
  

  

Bahreyn'de koronavirüsten ilk ölüm 
 
Bahreyn'de koronavirüs (Covid-19) tespit edilen 65 yaşındaki ismi 
açıklanmayan kadın, hayatını kaybetti. 
 
Kaynak | haberler.com 
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Bankalardan 'korona virüs' tedbirleri 
 
Karabük'te bazı bankalar Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya 
çıkan ve 140'ta fazla ülkeye yayılan yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri 
kapsamında müşterileri bakaya tek tek alırken, müşterilerin elleri dezenfekte 
edildi. 
 
Kaynak | haberler.com 
  
  

  

Beşiktaş'tan Corona virüsü kararı! 
 
Beşiktaş Kulübü, korona virüs salgını nedeniyle müze ve stat turlarını ziyarete 
kapadı. 
 
Kaynak | hurriyet.com.tr 
  
  

  

Bosna Hersek'te afet ve olağanüstü hal ilan edildi 
 
Bosna Hersek'te afet ve olağanüstü hal ilan edilirken, Arnavutluk'ta ise corona 
virüsle mücadele için serbest dolaşıma sınırlama getirdi. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
  
  

  

Bulgaristan'daki son corona virüsü vakasıyla ilgili açıklama! 
 
Ulusal Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, Bulgaristan'da tatil için bulunan 
İngiltere vatandaşı 9 yaşında bir çocukta Corona virüsü testlerinin pozitif 
sonuç verdiği kaydedildi. 
 
Kaynak | sozcu.com.tr 
  
  

  

Cep telefonlarını belirli aralıklarla ıslak mendille silin 
 
9.Bölge Eskişehir Eczacı odasına bağlı Eczacı Odası Bilecik İl Temsilcisi Ecz. 
Ender Olcay, son zamanlarda tüm dünyada görülen yeni korona virüs 
hastalığı (COVID-19) ile karşı karşıya kalındığı söyleyerek "Ellerimizi düzenli 
aralıklarla yıkamalıyız. En çok kullandığımız aletleri ve cep telefonlarını belirli 
aralıklarla ıslak mendillerle dezenfekte etmeliyiz" dedi. 
 
Kaynak | haberler.com 
  
  

  

Corona teşhisi konulan Tom Hanks: 10 gün boyunca tecritteyim 
 
Corona virüsü teşhisi konulan ünlü yıldız Tom Hanks, eşi Rita Wilson ve 
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kendisinin sağlık durumu hakkında bilgiler verdi. Hanks, 'Şahsen önümüzdeki 
10 gün boyunca tecritteyim fakat ailemin ve kendimin sağlıklı ve iyi olduğunu 
sizlere bildirmek istedim' ifadelerini kullandı. 
 
Kaynak | ntv.com.tr 
  
  

  

Corona virüs önlemi: Prens William tahtı Kraliçe 2. Elizabeth ve Prens Charles'tan bu 

yıl devralabilir 
 
İngiliz kraliyet ailesinin taht için babaannesi Kraliçe 2. Elizabeth ve babası 
Prens Charles'dan sonra üçüncü sırada yer alan Prens William'ın tahtı 
devralmak için çok fazla beklemeyeceği ileri sürüldü. İngiliz basınında yer alan 
iddialara göre Prens William bu yıl içinde tahta çıkabilir. Bunun nedeni de tüm 
dünyayı kasıp kavuran corona virüs salgını. 
 
Kaynak | hurriyet.com.tr 
  
  

  

Çorum Valiliği'nden 'corona virüs' açıklaması 
 
Çorum Valiliği, kentte şu ana kadar yeni tip corona virüs (Kovid-19) testi 
yapılan 35 kişinin sonuçlarının negatif olduğunu, 5 kişinin sonuçlarının 
beklendiğini bildirdi. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
  
  

  

Ermenistan'da Corona Virüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi 
 
Ermenistan hükümeti, yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülke 
genelinde 16 Nisan'a kadar olağanüstü hal ilan etti. 
 
Kaynak | hurriyet.com.tr 
  
  

  

Fahiş fiyat artışlarına karşı denetim yapıldı 
 
Bağcılar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle kolonya, 
dezenfektan ve gıda fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarına yönelik 50'ye yakın 
medikal, kozmetik, eczane ve marketi denetledi. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
  
  

  

Fenerbahçe'den 'evde kal' çağrısı 
 
Dünyada gerçekleşen korona virüs salgını sonrası bir çok ülkede sokağa 
çıkma yasağı ve organizasyonların iptal edilmesinin ardından Fenerbahçe 
cephesinden ilk kez bu konu hakkında açıklama geldi. 
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Kaynak | sabah.com.tr 
  
  

  

İran'da koronavirüs sebebiyle 129 kişi daha hayatını kaybetti! 
 
Son dakika bilgilerine göre, İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 129 
kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 853'e, virüs tespit kişi sayısı ise 
14 bin 991'e yükseldi. 
 
Kaynak | haberturk.com 
  
  

  

İzmirli firmadan, Covid-19'a karşı maskematik otomatı 
 
İzmir'de, 1978 yılından bu yana faaliyet gösteren Elektral firması, Covid-19 
virüsüyle etkin mücadele edebilmek amacıyla 'maskematik' otomatını 
geliştirdi. 
 
Kaynak | haberler.com 
  
  

  

Malta'dan karantina kararı 
 
Malta, corona virüsün etkilerinden korunmak için aldığı önlemlere yenilerini 
ekledi. Hükümet bugün yaptığı açıklamada tüm ülkelerden Malta'ya hem hava 
yoluyla hem de deniz yoluyla gelecek vatandaşların (İngiliz vatandaşları da 
dahil) 14 gün boyunca karantina altında kalmalarına karar verdiklerini belirtti. 
 
Kaynak | hurriyet.com.tr 
 

       
 

 

  
  

  

        
 

  
     Koronavirüs Sağlık Haberleri    

         

   

   Koronavirüs Doktor Açıklamaları    
 

       

   

Kedi ve köpekten korona geçmez 
 
Kedici Veteriner Hekimleri Derneği Başkanı Tarkan Özçetin, sosyal medyada 
kedi ve köpeklerden koronavirüs bulaşabileceği iddialarına tepki gösterdi. 
Özçetin "Evlatları kadar sevdikleri evcil hayvanları ile mutlu mesut yaşamaya 
devam edebilirler" dedi. 
 
Kaynak | Hürriyet 
  
  

  

AHEF: Aile sağlığı merkezleri corona virüse hazır değil! 
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Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu AHEF, corona virüs salgınına karşı 
alınan önlemlerin Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) açısından yetersiz olduğu 
görüşünde. Aile Sağlığı Merkezlerinin dezenfeksiyon işlemleri eksik 
kaldığında yayılım hızını arttıracak yerler arasında bulunduğu belirtilen AHEF 
açıklamasında, 'Dezenfeksiyon ve ilaçlama işlemlerinin düzenli bir şekilde 
ASM'leri de kapsamasını istiyoruz' denildi. 
 
Kaynak | ntv.com.tr 
  
  

  

Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap: Henüz sokağa çıkma yasağına ihtiyacımız yok 
 
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı ve Sağlık 
Bakanlığı'nın kurduğu Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap katıldığı 
televizyon programının canlı yayınında Corona virüsü (Kovid-19) ile ilgili 
açıklamalarda bulundu. Azap, 'Sosyal mesafeyi koruma meselesini sürekli 
hatırlatıyoruz. Zaten alınan tedbirlerin önemli bir kısmı tamamen bunu 
sağlamaya yönelik' dedi. 
 
Kaynak | sozcu.com.tr 
  
  

  

Virüse karşı seferberlik! 
 
Yeni tip koronavirüs yayılmaya başladığından beri en çok tartışılan 
konulardan biri maske. Ya bulunmuyor ya da yüksek fiyata satılıyor. Fizik 
Mühendisi ve A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Yasemin Öymez, "Üzerinde ventil 
adı verilen plastik parçaları bulunan maskeler öneriliyor. Ama ventil tek taraflı 
çalışıyor ve havayı olduğu gibi dışarı çıkarıyor. Hasta ya da hasta olma 
ihtimali olan kişi bunu kullanıyorsa virüsü olduğu gibi yayar. Hastalar tıbbi 
maske kullanmalı. Sağlıklı kişilerin maske kullanması gerekmez" dedi. 
 
Kaynak | Posta 
 

       
 

 

  
  

  

        
 

  
     Etkinliklere Dair Haberler    

         

   

   Etkinliklere Dair Haberler    
 

       

   

Çanakkale törenlerine corona virüs iptali 
 
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü nedeniyle Şehitler Abidesi'nde 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenmesi planlanan 
tören, Corona Virüs önlemleri kapsamında iptal edildi. Deniz Zaferi'nin 105'inci 
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yıl dönümünde stadyumdaki tören ise daha önceden iptal edilmişti. Bu yıl 
Deniz Zaferi nedeniyle sadece Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na 
çelenk sunma töreni olacak. 
 
Kaynak | hurriyet.com.tr 
  
  

  

Bir fuar daha Koronavirüs nedeniyle iptal edildi 
 
Her yıl yüz binlerce tarım profesyonelinin ağırlandığı, TÜYAP Konya Fuarcılık 
A.Ş tarafından Türk Tarım ve Alet Makinaları İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR 
) iş birliğiyle düzenlenen Konya Tarım Fuarı, Koronavirüs nedeniyle ertelendi. 
17-21 Mart tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan fuarın 2-6 Haziran 
tarihleri arasında yapılacağı öğrenildi. 
 
Kaynak | t24.com.tr 
  
  

  

Eurasia Airshow, hazirana ertelendi 
 
Antalya'nın ev sahipliğinde ilki 2018'de düzenlenen ve ikincisi bu yıl 22-26 
Nisan tarihlerinde planlanan Eurasia Airshow 2020, koronavirüs nedeniyle 24- 
28 Haziran tarihine ertelendi. 
 
Kaynak | hurriyet.com.tr 
  
  

  

Müzeler kapatıldı etkinlikler ertelendi 
 
Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen koronavirüs salgınına karşı 
Kırklareli Belediyesi çeşitli tedbirler almaya devam ediyor. Kırklareli Belediyesi 
salgına karşı aldığı tedbirler kapsamında Atatürk Evi, Ali Rıza Efendi Kültür 
Evi ve Zübeyde Hanım Spor Merkezini geçici süreliğini kapatırken, 
düzenleyeceği sosyal ve kültürel etkinlikleri de ileri bir tarihe ertelendi. 
 
Kaynak | haberler.com 
  
  

  

Van'da '18 Mart' etkinlikleri iptal edildi 
 
Van Valiliği, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinliklerinin 
korona virüsü nedeniyle iptal edildiğini duyurdu. 
 
Kaynak | haberler.com 
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