
 
 
  

         

   

   Hükümet ve DSÖ Açıklamaları    

 

   
 

   

   

Sağlık Bakanı Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı 

 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste son durumu açıkladı. Son 24 saatte 20 bin 

65 test yapıldı, 3 bin 135 kişiye tanı kondu, 73 kişi hayatını kaybetti, 256 hasta iyileşti. 

Türkiye'de vaka sayısı 27 bin 69, ölü sayısı ise 574'e yükseldi. İyileşen hasta sayısı ise 

bin 42'ye çıktı. 

 
Kaynak | Ana Haber (TRT Haber) 

  
  

  

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Adanalı hemşehrilerine görüntülü Covid-19 mesajı 

 

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adanalı hemşehrilerine yeni tip corona virüsle (Kovid-19) 

ilgili görüntülü mesajla seslendi. Çelik, sosyal medyadan paylaştığı mesajında, Adana'dan 

gelen haberleri yetkililerle konuşarak yakından takip ettiğini belirtti. 

 
Kaynak | milliyet.com.tr 

  
  

  

AK Partili Yavuz: 'Vatandaşlarımız yurt dışından güvenle tahliye ediliyor' 

 

Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, Cezayir'den getirilen 450 Türk'ün 

Efeler ve Söke ilçelerindeki yurtlara yerleştirildiğini belirterek; 'Yurt dışındaki 

vatandaşlarımızın tahliyeleri güvenli şekilde yapılmaya devam ediyor' dedi. 

 
Kaynak | haberler.com 
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     Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar    

         

   

   Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar    
 

   
 

   

   

Borsalar 18 trilyon eridi 

 

Uluslararası Finans Enstitüsü'nün (UF) haftalık raporunu göre Covid-19, 2020'nin ilk 

çeyreğinde küresel pay piyasalarında yüzde 20'lik değer kaybına yol açarken, işlem 

gören şirketlerin piyasa değeri 18 trilyondan fazla değer kaybederek 70 trilyon doların 

altına geldi. 

 
Kaynak | Cumhuriyet 

  
  

  

Ekonomik dönüşüm başlatılmalı 

 

Prof. Dr. Mehmet Yüce, ekonomide koronavirüs etkisinin azaltılmasıyla ilgili öneriler 

sundu, bireylere ve işletmelere de tavsiyelerde bulundu. Yüce önerilerini "Ekonomiyi 

canlandırmak için vergi indirimleri gündeme alınmalı. Her sektör için kriz yönetimi ve 

bilim kurulu oluşturulmalı. Kredi borçlan ertelenmeli Ekonomik dönüşüm programı 

başlatılmalı" diye sıraladı. 

 
Kaynak | Hürriyet Bursa 

  
  

  

IIF: Virüs şirket gelirlerini tüm dünyada aşağı çekecek 

 

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) koronavirüs (Covid-19) salgınının ilk çeyrekte küresel 

hisse piyasalarında yüzde 20'lik değer kaybına yol açtığını, borsalarda işlem gören 

şirketlerin değerini 18 trilyon dolar erittiğini belirtti. IIF raporunda gelişmekte olan 

ülkelerdeki şirketlerin ABD şirketlerine göre yüzde 65 daha ucuz olduğu vurgulanırken, 

salgının küresel çapta özel sektör gelirlerinde yüzde 10'luk bir düşüşe yol açacağı 

tahmin ediliyor. Rapora göre tahminler Çin'de yüzde 5, Latin Amerika'da yüzde 25 gelir 

kaybına işaret ediyor. Yıl başından bu yana yapılan aşağı yönlü revizyonlarda, şirket 

gelirlerinin Japonya'da yüzde 7, ABD'de yüzde 8 civarında azalacağı yönündeyken, Euro 

Bölgesi için yüzde 12'lik, Kanada içinse yüzde 13'lük bir gelir kaybı yaşanabileceği 

tahmin ediliyor. 
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Kaynak | Dünya 
 

   
 

   
 

 

  
  

  

        
 

  

     Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları    

         

   

   Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları    

 

   
 

   

   

Bakan Koca il sağlık müdürleriyle görüştü 

 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 il sağlık müdürü ile video konferans görüşmesi 

gerçekleştirdi. Saat 22.30'da başlayan ve 3 saat süren toplantıda, korona virüs (Covid-

19) salgınına karşı illerde yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Toplantıda ayrıca 

hastaların durumu, tedavi protokolleri, yoğun bakım doluluk oranları ve mevcut ihtiyaçlar 

ele alındı. 

 
Kaynak | haberler.com 

  
  

  

İstanbul'a giriş-çıkışlarda 266 bin 840 araç kontrol edildi 

 

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 30 Mart - 5 Nisan 

arasında kentin tüm giriş ve çıkışlarında yapılan denetimlerde 266 bin 840 araç ile 528 

bin 375 kişi kontrol edildi. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Mart 

- 5 Nisan arasında kentin tüm girişi çıkışlarında araçlar ve yolcular denetlendi. 

 
Kaynak | posta.com.tr 

  
  

  

Istanbul'da kamu çalışanları için serbest kıyafet uygulaması 

 

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da kamu çalışanlarında serbest kıyafet 
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uygulamasına geçildiğini bildirdi. Vali Yerlikaya, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri 

kapsamında alınan bir kararı Twitter hesabından duyurdu.  

 
Kaynak | ntv.com.tr 

  
  

  

Bilecik'te 2 kişide Korona virüs Covid-19 vakasının göründüğü köye karantina kararı 

 

Bilecik merkeze bağlı Aşağıköy'de bir aileden 2 kişinin Korona virüs Covid-19 testlerinin 

pozitif çıkmasının ardından köy 14 günlüğüne karantinaya alınması kararı çıktı. 

 
Kaynak | haberturk.com 

  
  

  

Bucak'ta 1 sokak ile 2 bloklu site, karantinaya alındı 

 

Burdur'un Bucak ilçesinde, 1209 Sokak ile 1576 Sokak'taki 2 bloktan oluşan site, 

koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. 

 
Kaynak | hurriyet.com.tr 

  
  

  

Edremit Belediyesi vatandaşa ücretsiz maske dağıttı 

 

Balıkesir'in Edremit Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında 

vatandaşlara ve esnafa 10 bin maskeyi ücretsiz olarak dağıttı. 

 
Kaynak | haberler.com 

  
  

  

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan korona virüs riskine karşı 14 kuralı videosu 

 

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan korona virüs riskine karşı 14 kuralı videosu 

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesaplarından yayınladığı bir video ile 

Korona virüs (Covid-19) riskine karşı uyulması gereken 14 kuralı anlattı. 

 
Kaynak | haberler.com 
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MSB'den Covid-19 açıklaması 

 

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'nin de mücadele 

içerisinde olduğu Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemleri duyurdu. Milli 

Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada Korona virüs salgınına yönelik diğer kurumlar ile 

koordineli olarak ciddi ve güçlü tedbirler aldığını, gelişmeler ışığında ilave tedbirler 

alınmaya ise devam edildiğini duyurdu. 

 
Kaynak | sabah.com.tr 

  
  

  

PTT'den İŞKUR ödemelerinde yeni uygulama 

 

PTT AŞ, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde 

İŞKUR ödemelerinde yeni bir uygulamaya giderek, hak sahibi vatandaşların 

dolduracakları form ile ödeme bedellerinin, sistemde kayıtlı konut adresine, PTTBank 

hesabına veya kendi banka hesabına gönderilmesini talep edebileceklerini bildirildi. 

 
Kaynak | aksam.com.tr 

  
  

  

"2020'yi kaybeden seyahat acenteleri korunsun" 

 

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölgesi, Online 

düzenlenen basın toplantısında, COVID-19 virüsü nedeniyle 2020 yılını tamamen kayıp 

geçiren seyahat acentelerini korumak için hazırladığı 8 maddelik ek tedbir öneri paketini 

açıkladı. Turizmciler vatandaşa da, "Ön rezervasyonlarınızı iptal etmeyin, erteleyin" 

çağrısı yaptı. 

 
Kaynak | Dünya 

  
  

  

EPDK'dan elektrik lisans ve ön lisans sahiplerine 3 ay ek süre 

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Covid-19 salgınını Elektrik Piyasası Lisans 

Yönetmeliği ve Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nin ilgili 
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maddeleri kapsamında "mücbir sebep" olarak kabul etti. 

 
Kaynak | Dünya 

  
  

  

Korona depresyon hattı hizmete girdi 

 

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan ve psikolojik 

desteğe ihtiyaç duyanlar için 'Pandemi Psikososyal Destek Birimi' kurdu. İl Müdürü Ünal 

Hülür, alanında uzman psikologların danışmanlık hizmet vereceğini belirterek, 

karantinanın yaratabileceği hisler konusunda destek olunacağını vurguladı. 

 
Kaynak | Milliyet Akdeniz 

  
  

  

Nevşehir'de 500 esnafa 15 milyon TL kredi verildi 

 

Nevşehir Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, COVID-19 salgınıyla 

mücadele kapsamında kredi verdi. 

 
Kaynak | Dünya 

  
  

  

24 bin 368 aileye destek ödemeleri evlerinde yapıldı 

 

Ankara Valiliği, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketi kapsamında, düzenli sosyal yardım 

alan 24 bin 368 aileye destek ödemelerinin evlerde elden teslim edildiğini açıkladı. 

 
Kaynak | haberturk.com 

  
  

  

Alanya Belediyesi'nden ücretsiz maske 

 

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, koronavirüsle (Covid-19) mücadele 

kapsamında açıklanan yeni önlem çalışmalarının ardından, vatandaşa ilk etapta 

dağıtılacak 50 bin maske için harekete geçti. Alanya Belediyesi'ne bağlı ekipler bugün 

ücretsiz maske dağıtımına başlarken sayının daha sonra 100 bine çıkarılarak dağıtıma 

devam edileceği açıklandı. 
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Kaynak | milliyet.com.tr 

  
  

  

YENİMEK internete taşındı 

 

Koronavirüs salgını nedeniyle eğitimlerine geçici bir süre ara veren Yenimahalle 

Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK), tüm branşlarda eğitimlerini 

ilçe sakinlerinin evine götürüyor. 

 
Kaynak | Milliyet Ankara 
 

   
 

   
 

 

  
  

  

        
 

  

     Koronavirüs Genel Haberler    

         

   

   Koronavirüs Genel Haberler    
 

   
 

   

   

Dünya geneli Corona Virüs bilançosu: Ölenlerin sayısı 64 bin 784'e yükseldi 

 

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Corona Virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını 

kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 64 bin 784'e, virüs bulaşan hasta sayısı ise 1 

milyon 203 bin 485'e yükselirken; 247 bin 1 kişi de tedavi edildi. Bu verilere göre son 24 

saatte, Corona Virüsten 5 bin 855 kişi yaşamını yitirirken; 103 bin 202 kişide daha virüs 

tespit edildi. 

 
Kaynak | hurriyet.com.tr 

  
  

  

İngiltere Başbakanı Boris Johnson hastaneye kaldırıldı 

 

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi daha önce pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris 

Johnson hastaneye kaldırıldı. İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı 
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açıklamada, "Başbakan, doktorunun tavsiyesi üzerine bu akşam testler için hastaneye 

kaldırıldı." ifadesine yer verildi. 

 
Kaynak | dunya.com 

  
  

  

İran'da 151 kişi daha korona virüsünden hayatını kaybetti 

 

İran'da korona virüsünden son 24 saatte 151 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile 

ölenlerin sayısı 3 bin 603'e yükselirken, vaka sayısı 58 bin 226 oldu. 

 
Kaynak | haberler.com 

  
  

  

spanya'da son 24 saatte koronavirüsten 674 ölüm 

 

İspanya'da son 24 saate koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 674 kişi hayatını kaybetti. 

Ülkede ölü sayısı 12 bin 418'e çıktı. Koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler arasında 

bulunan İspanya'da son 24 saatte 674 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede ölü sayısı 12 bin 

418'e yükselirken; 130 bin 759 kişide de virüs tespit edildi. 

 
Kaynak | milliyet.com.tr 

  
  

  

ABD'de bir günde 1340 can kaybı 

 

ABD'de son 24 saatte bin 340 kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirirken, toplam can 

kaybı 8 bin 503'e yükseldi. 

 
Kaynak | milliyet.com.tr 

  
  

  

Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek 

 

Beşiktaş Kulübü, Ahmet Nur Çebi'nin imzasıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 

milyon 903 bin TL bağışta bulundu. 
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Kaynak | hurriyet.com.tr 

  
  

  

Eski Libya Başbakanı Cibril, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti 

 

Mısır medyasında yer alan habere göre, Cibril, 27 Mart'ta Mısır'ın başkenti Kahire'de 

Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından hastanede tedavi altına alındı. Sağlık 

durumu bugün ağırlaşan Mahmud Cibril, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

 
Kaynak | milliyet.com.tr 

  
  

  

İsveç Kralı Gustaf, ulusa seslendi 

 

İsveç Kralı XVI Carl Gustaf, korona virüs salgını nedeniyle gerçekleştirdiği ulusa sesleniş 

konuşmasında, "Kriz ne kadar uzun olursa olsun, er ya da geç sona erecek" dedi. 

 
Kaynak | haberler.com 

  
  

  

KKTC'de 7 yaşındaki bir Çocukta corona virüs tespit edildi 

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede corona virüs 

(Covid-19) vaka sayısının 91'e yükseldiğini belirtirken, vakalardan birinin 7 yaşındaki 

çocuk olduğunu açıkladı. 

 
Kaynak | milliyet.com.tr 

  
  

  

İş makineleri önlem paketi kapsamına alınmalı 

 

Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) Başkanı Merih Özgen, 

koronavirüs salgınının sektörü adeta durma noktasına getirdiğini belirterek, açıklanan 

ekonomik önlemler paketi kapsamına alınmak istediklerini söyledi. 

 
Kaynak | Dünya 
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Ada'da zarar büyük 

 

İngiltere Premier Ligi'nde Covid-19 salgını sonrası çıkarılan rapora göre, kriz sürecinde 

kulüpler 1 milyar 137 milyon sterlin zarar edecek. Bu paranın yarısını karşılamak için 

oyunculardan yüzde 30 indirim talep edileceği kaydedildi. 

 
Kaynak | Cumhuriyet 

  
  

  

Covid-19 tanı cihazlarının kritik bileşenleri Mersinli PMS üretiyor 

 

Dünyanın en büyük ilaç ve tıbbi cihaz üreticilerinden Roche Diagnostics International 

tarafından yeni geliştirilen Roche moleküller SARS-CoV-2 test cihazının kritik bileşenleri, 

Mersin'de PMS Tıp Teknolojileri A.Ş'de üretiliyor. Roche'dan PMS'ye gönderilen yazıda 

bileşenlerin önemine dikkat çekilerek, "Cihazlarımızın çalışıldığını sürdürebilmesi için 

ürettiğiniz bileşenler çok önemli. Söz konusu kritik bileşenlerin üretimine öncelik 

vermenizi ve üretim hatlarınızın kesintisiz çalışmasını sağlamak için ilgili makamlardan 

destek talep etmenizi rica ederiz" denildi. 

 
Kaynak | Dünya 

  
  

  

Dev yatırım moral verdi 

 

Koronavirüs etkisiyle birçok sektörde üretim daralırken, İtalyan firmadan gelen dev 

yatırım kararı moral verdi. Ürün izleme ve takip sistemleri alanında faaliyet gösteren 

SICPA, Türkiye'de Ar-Ge merkezi kuracağını ve bu merkezde geliştireceği yapay zekâ, 

blok zincir ve siber güvenlik gibi ileri teknoloji projelerine yaklaşık 5 milyar lira tutarında 

yatırım yapmayı planladığını açıkladı. SICPA Dünya Başkanı Philippe Amon, söz konusu 

yatırımlarla, üç bin kişiye istihdam yaratacaklarını bildirdi. 

 
Kaynak | Dünya 

  
  

  

Girne'de Acil Servis hizmetleri ücretsiz verilmeye başlandı 

 

Girne bölgesi halkının koronavirüs dışındaki acil sağlık ihtiyaçları Yakın Doğu 

Üniversitesi Hastanesi'nden sonra Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi'nde de 
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başlatılan uygulama ile acil servise başvuran hastalardan ayaktan hizmet alanlar, bu 

hizmetlerden ücretsiz yararlanacak. 

 
Kaynak | Sabah Güney 

  
  

  

İhracatçıya virüs darbesi 

 

Türkiye otomotiv sektörünün mart ihracatı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının 

etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28.5 azalarak 2.1 milyar dolara indi. 

 
Kaynak | Cumhuriyet 

  
  

  

İş dünyasından COVID-19'a iki kayıp 

 

HSC Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz ve Denizli'de sigortacılık işi yapan Himmet 

Taştan Kardaşlar, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. 

 
Kaynak | Dünya 

  
  

  

Kamplara karantina 

 

Koronavirüs salgını, halihazırda zorlu koşullar altındaki göçmen ve sığınmacı kamplarına 

sıçramaya devam ediyor. Yunanistan'da bir göçmen kampında daha yeni tip 

koronavirüse (Covid-19) rastlandığı açıklandı. Bir Afgan göçmende virüse 

rastlanmasının ardından Malasaka kampına giriş çıkışların yasaklandığı duyuruldu. 

 
Kaynak | Cumhuriyet 

  
  

  

Otopratik'ten ücretsiz dezenfeksiyon 

 

Otopratik, sağlık uzmanları ve gıda tedarikçileri gibi COVID-19 salgınına karşı dışarıda 

çalışmaya devam edenler için ücretsiz araç dezenfeksiyonu hizmeti başlattı. Önkoşulsuz 

olarak müşterilere sunulan bu hizmet Otopratik mağazalarında personel tarafından özel 

ekipmanlarla uygulanıyor. 
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Kaynak | Karar 

  
  

  

İspanya'da umut veren düşüş eğilimi 

 

İspanya'da COVID-19 salgını nedeniyle hayatım kaybedenlerin sayısındaki artış oranı 

üst üste 4 gün düşüş gösterdi. İspanya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede dün 

674 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 12.418'e 

yükseldi. Ancak, 130.759 vaka ile ABD'nin ardından ikinci sırada yer alan İspanya'da 

ölüm artış oranı son 10 günün en düşük seviyesine geriledi. Önceki güne göre ölüm artış 

oram yüzde 5.74 olarak gerçekleşirken, bu 2 Mart'tan bu yana kaydedilen en düşük 

seviye oldu. 

 
Kaynak | Hürriyet 

  
  

  

73 ve 54 yaşındaki iki hasta alkışlarla taburcu 

 

Samsun Bafra Devlet Hastanesi'nde, 'Covid-19' test sonuçları pozitif çıkan 73 yaşındaki 

kadın ve 54 yaşındaki erkek hastanın bir süredir devam eden tedavileri tamamlandı. 

Sağlığına kavuşan 2 kişi, hastaneden doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu 

edildi. 

 
Kaynak | Sözcü 

  
  

  

Arap ülkelerinde Corona Virüs nedeniyle can kayıpları ve vakalar artıyor 

 

Yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Fas'ta 66, Irak'ta 56 ve 

Lübnan'da 18 olurken, Filistin'de vaka sayısı 226'ya ulaştı. Fas Sağlık Bakanlığı 

tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 16 kişinin daha 

hayatını kaybettiği belirtildi. 

 
Kaynak | hurriyet.com.tr 

  
  

  

Etiyopya'da korona virüsten ilk ölüm 
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Etiyopya'da korona virüse (Covid-19) bağlı ilk ölümün gerçekleştiği açıklandı.Çin'de 

ortaya çıkan ve dünya genelinde 1 milyon 200 binden fazla kişiye bulaşan ölümcül 

korona virüs nedeniyle Etiyopya'da ilk ölümün yaşandığı bildirildi. Sağlık Bakanı Lia 

Tadesse yaptığı açıklamada, 31 Mart'tan beri başkent Addis Ababa'da bir hastanede 

tedavi gören 60 yaşındaki bir kadının Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı. 

 
Kaynak | haberler.com 

  
  

  

Güney Kore'de koronavirüslü kişilerin yarısından fazlası iyileşti 

 

Güney Kore'de şu ana kadar koronavirüs (Covid-19) tespit edilen 10 bin 237 kişiden 6 

bin 463'ü iyileşti. 

 
Kaynak | hurriyet.com.tr 

  
  

  

Hollanda'da Covid-19'dan ölenlerin sayısı 1766'ya yükseldi 

 

Hollanda'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 1224 

artarak 17 bin 851'e ulaşırken, ölü sayısı 115 artışla 1766 oldu. 

 
Kaynak | milliyet.com.tr 

  
  

  

İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 621 ölüm 

 

İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 621 kişi yaşamını yitirdi. 

Ülkede ölenlerin sayısı 4 bin 934'e çıktı. 

 
Kaynak | sozcu.com.tr 

  
  

  

Tacikistan'da futbol başladı 

 

Yeni tip Covid-19 salgını sonrasında dünyada futbol durma noktasına gelirken bazı 

ülkeler buna direnmeyi sürdürüyor. Avrupa'da Belarus, Orta Amerika'da Nikaragua, 
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Afrika'da Burundi, Asya'da Myanmar'a son olarak dün de Tacikistan eklendi. Süper Kupa 

maçıyla başlayan sezonun ardından dün de 3 lig mücadelesi oynandı. 

 
Kaynak | Korkusuz 
 

   
 

   
 

 

  
  

  

        
 

  

     Koronavirüs Sağlık Haberleri    

         

   

   Koronavirüs Doktor Açıklamaları    

 

   
 

   

   

Hedef 7 dakikada hastaya nakil 

 

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, COVID-19 için iyileşmiş hastadan 

alınan plazmanın 7 dakikada B2 vitaminiyle ve UV ışınlarıyla patojenden arındırılarak 

kullanılacağını söyledi. 

 
Kaynak | Sabah Güney 

  
  

  

Hastalığın düzeldiğinin göstergesiyim 

 

Koronavirüsü yenen 68 yaşındaki Prof. Dr. Hidayet Sarı, video çekip ''Hastalığın 

düzelebileceğinin canlı göstergesiyim" dedi. 

 
Kaynak | Hürriyet 

  
  

  

Türk bilim adamı koronayı izole etti 

 

Bilim insanlarının koronavirüse karşı mücadelesinde dün de Ankara Üniversitesi'nden 

umut verici bir haber geldi. Prof. Dr. Aykut Özkul, koronavirüse karşı serum, aşı ve ilaç 

üretmenin ilk adımı olan SARS-COV-2 virüsünü izole etmeyi başardı. 
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Kaynak | Sözcü 

  
  

  

Koronanın en zayıf noktasını buldular 

 

Saygınn bilim dergisi Science'ta yayınlanan makalede, korona virüsünün zayıf bir 

noktasının bulunduğu belirtildi. Makalede "Covid-19'un zayıf noktası bulundu ve bu 

bölgeyi hedefleyen ilaç ve terapi ile birlikte bir aşının bulunması da mümkün" ifadesi 

kullanıldı. 

 
Kaynak | Sözcü 
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