
 
  

         

   

   Hükümet ve DSÖ Açıklamaları    
 

       

   

Bakan Fahrettin Koca açıkladı: Corona virüsten can kaybı 425 oldu 
 
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte Türkiye'de 69 kişinin daha corona virüs 
nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Toplam can kaybı sayısı 425'e 
yükseldi. 2.786 yeni vaka tespit edildi. Bakan Fahrettin Koca, Bilim Kurulu'nda 
görev alan bir bilim insanının corona virüse yakalandığını söyledi. Bakan Koca 
hayatını kaybeden sağlık çalışanları için, "Gönlümden şehit olarak geçmeleri 
yatar" dedi. Farklı branşlarda görev alan bilim insanlarından oluşan ikinci bir 
bilim kurulunun kurulabileceği belirtildi. 
 
Kaynak | posta.com.tr 
  
  

  

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Maske takmayan ve 3 adım mesafe kuralına 

uymayanlara ceza 
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüsle mücadelede alınan 
yeni tedbirleri açıkladı. Vatandaşların toplu olarak bulunduğu yerlerle ilgili yeni 
uygulamalar başlatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni uygulamalarla ilgili, 
"Dışarıya çıkmak zorunda olan vatandaşlarımız için yeni uygulama 
başlatıyoruz. Pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu 
tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır. Şehirlerimizde 
tamamında insan hareketliliğini azaltmak için gereken tedbirler yarından 
itibaren İl Pandemi Kurulları tarafından alınıp uygulanabilecektir. Sokaklar 
dahil, tüm kamuya ait mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada 
bulunulamayacak, sosyal mesafeye en az üç adım olarak riayet edilecektir. 
Aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli 
cezalar uygulanacaktır." ifadelerini kullandı. 
 
Kaynak | hurriyet.com.tr 
  
  

  

İçişleri Bakanlığı'ndan 'şehir giriş-çıkış yasağı ve yaş sınırlaması' genelgesi 
 
İçişleri Bakanlığı, 81 il valilğine 'Şehir Giriş-Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması' 
konulu genelge gönderdi. Genelgede, fiziksel temas, hava yolu gibi yollarla çok 
hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısı tüm dünyada hızlı şekilde 
yükselen koronavirüs (Covid-19) salgınının, toplum sağlığı açısından 
oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketlilik ve insanlar arası 
teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanmasının hayati 
öneme haiz olduğuna dikkat çekildi. 
 
Kaynak | sabah.com.tr 
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Bakanlık sayıyı açıkladı: Son 12 günde 1 milyon 27 bin corona virüs yardımı 
 
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kamu çalışanlarından oluşan Vefa 
Sosyal Destek Grupları, son 12 günde 1 milyon 27 bin büyüğümüze hizmet 
ulaştırdı." denildi. 
 
Kaynak | posta.com.tr 
  
  

  

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Öncelik insanların sağlığını Covid-19'dan korumak' 
 
Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, hiçbir toplum, hiçbir bireyin ölümcül bir 
virüsün kendisine erişemeyeceğini ümit edemeyeceğini belirterek, 
"Uluslararası toplumu Ortadoğu da dâhil olmak üzere ihtilafları geride bırakma, 
çatışmaları sonlandırma ve ciddi biçimde diyalog ve uzlaşı arayışına girmeye 
çağırıyoruz. Herkesin acı çektiği malum ve dünyamız sağlığı için mücadele 
ederken, jeopolitik rekabet ve siyasi anlaşmazlıklar hiçbir anlam ifade etmiyor" 
dedi. 
 
Kaynak | iha.com.tr 
 

   
 

   
 

 

  
  

  

        
 

  
     Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar    

         

   

   Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar    
 

   
 

   

   

11. İstişare Kurulu, Bakan Pekcan başkanlığında toplandı 
 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında gerçekleştirilen 11. İstişare 
Kurulu toplantısı, korona virüs (Covid-19) gündemiyle video konferans 
yöntemiyle yapıldı. Pekcan, "Önceliğimiz Cumhurbaşkanımızın da hep altını 
çizdiği gibi üretim ve ihracatın sürekliliği ve istihdamın muhafaza edilmesi" 
dedi. Sürecin el birliğiyle aşılacağını belirten Pekcan, "Bu süreci el birliği, güç 
birliği ve dayanışma içinde hep beraber atlatacağımıza inancımız tam" 
açıklamasında bulundu. 
 
Kaynak | haberturk.com 
  
  

  

'Kovid-19'un küresel ekonomiye maliyeti 4,1 trilyon doları bulabilir' 
 
Asya Kalkınma Bankası (ADB), yeni tip corona virüs (Kovid 19) salgınının 
Avrupa'ya, ABD'ye ve diğer büyük ekonomilere yayılmasına bağlı olarak, 
dünya ekonomisine maliyetinin 4,1 trilyon dolara ulaşabileceğini bildirdi. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
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Çin Merkez Bankası: Ekonomiye virüs etkisi geçici 
 
Çin Halk Bankası (PBOC) Başkan Yardımcısı Liu Guoqiang, Cuma günü 
gazetecilere yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınının ülke ekonomisi 
üzerindeki etkisinin geçici olduğunu söyledi. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
  
  

  

Elektrik ve doğal gaz sayaçları 3 ay okunmayacak 
 
EPDK, corona virüs salgını nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturaları için yeni 
bir karar aldı. Buna göre, 3 ay süreyle elektrik ve doğal gaz faturaları için 
sayaç okuma yapılmayacak; abonelere geçmiş tüketim ortalamalarına göre 
fatura gönderilecek. 
 
Kaynak | yurtgazetesi.com.tr 
  
  

  

Putin: Ülkenin ekonomisi zor durumda 
 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip corona virüs (covid-19) 
nedeniyle ülke ekonomisinin zor durumda olduğunu söyledi. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
  
  

  

Tüketici güveni sert düştü 
 
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Mart 2020'deki 
Perakende Güven Endeksi'nin, Covid-19 salgınının etkisiyle bir önceki aya 
göre 7.1 puan azaldığını, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 9 puan 
düştüğünü ortaya koydu. 
 
Kaynak | Cumhuriyet 
  
  

  

Dünya Bankası'ndan 160 milyar dolar kaynak 
 
Dünya Bankası yönetimi, salgınla mücadelede gelişmekte olan ülkeleri 
güçlendirmek amacıyla, gelecek 15 ay içinde 160 milyar dolarlık kaynağın 
sağlanacağı yeni bir destek programını başlattıklarını duyurdu. 
 
Kaynak | Dünya 
  
  

  

Kılıçdaroğlu: 400 bin iş yeri kapandı, 2 milyondan fazla insan işsiz kaldı 
 
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu corona virüsü sebebiyle 2 milyonu aşkın 
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insanın işsiz kaldığını, 400 bin iş yerinin ise kapandığını açıkladı. Resmi 
olarak TÜİK mart ayını da ilgilendiren işsizlik verilerini mayıs ayında 
açıklayacak. 
 
Kaynak | sozcu.com.tr 
  
  

  

İflas korkusu büyüdü 
 
Alacak sigortası hizmeti veren Euler Hermes'in, "2020 yılı Ekonomik Görünüm 
Raporu"na göre, gelişen ve gelişmekte olan ülkelerde yılın ilk yarısında 
koronavirüs salgını nedeniyle keskin bir resesyon yaşanacak. 
 
Kaynak | Cumhuriyet 
  
  

  

Akaryakıt istasyonlarında satışlar düştü 
 
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih 
Aktaş, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınının akaryakıt sektörünü de 
önemli ölçüde etkilediğini belirterek, "İlk vaka açıklandıktan sonra akaryakıta 
yoğun talep oluştu. Satışlarda bir günde yaklaşık yüzde 40 artış oldu ancak 19 
günden bu yana akaryakıt sektörü ciddi anlamda satış sıkıntısı çekiyor. Evde 
kalmanın akaryakıt sektörüne ciddi etkisi söz konusu olsa da insanlar evinde 
kalsın, hastalanmasın, biz satış yapmamaya razıyız. Şu anda istasyonlardaki 
satışların büyük şehirlerde yaklaşık yüzde 70, kırsalda ise yaklaşık yüzde 90 
düştüğünü görüyoruz." dedi. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
  
  

  

İstanbul'da ekmek satışları yüzde 35 düştü 
 
Corona virüs salgını nedeniyle vatandaşların evden çıkmaması ve bazı 
vatandaşların evde kendi ekmeklerini pişirmesi nedeniyle İstanbul'daki 
fırınlarda ekmek satışlarının yüzde 35 düştüğünü açıklayan İstanbul Fırıncılar 
Odası Başkanı Erdoğan Çetin, "Ticari manada evde ekmek yapılmasını 
istemememiz gerekiyor. Fakat içinde bulunduğumuz durumdan ötürü olaylara 
ticari bakmak istemiyoruz" dedi. 
 
Kaynak | a24.com.tr 
  
  

  

Turizmde yüzde 80'lik gelir kaybı beklentisi 
 
Yeni tip koronavirüsün (Covid-19) en çok etkilediği sektörlerin arasında turizm 
de geliyor. Sektörde gelir kaybı ve turist sayısında yüksek derecede düşüş 
yaşanması bekleniyor. TÜİK rakamlarına göre 2019'da 34 milyar 520 milyon 
332 bin dolar olarak gerçekleşen turizm gelirlerinde, 2020 yılı için turist 
sayısındaki paralel azalışla birlikte yüzde 80'lik düşüş bekleniyor. 
 

http://www.medyatakip.com/medya_sistem/eb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=bo7Cnp26J3qEd8vKuT5Kdw..&st=2
http://www.medyatakip.com/medya_sistem/yb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=7FCtzfewULcorCZwSnSiww..&st=2
http://www.medyatakip.com/medya_sistem/eb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=-ynklelRn0AgYpZPcgAwmA..&st=2
http://www.medyatakip.com/medya_sistem/eb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=sZEXYLh5MBK2gzCrtISJKg..&st=2


Kaynak | haberler.com 
  
  

  

"Kâr dağıtımına yasak kararı iptal edilebilir" 
 
Ticaret Bakanlığı, 31 Mart'ta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) 
ilettiği yazı ile COVID-19 virüsü nedeniyle sermaye şirketlerinin öz-
kaynaklarının korumasının önemine işaret ederek, şirketler açısından kar 
dağıtım yasağı getirdi. Bakanlığın bu yazısı kanuna aykırı, dolayısıyla, 
şirketler buna uyarsa ileride YK üyeleri açısından sorumluluk doğabilir. 
 
Kaynak | Dünya 
 

   
 

   
 

 

  
  

  

        
 

  
     Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları    

         

   

   Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları    
 

   
 

   

   

Araç muayene sürelerine 3 ay erteleme 
 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, corona virüs tedbirleri kapsamında aracının 
muayene süresi gelenlere 3 ay ek süre tanıdı. 
 
Kaynak | ntv.com.tr 
  
  

  

Bahçelievler Belediyesi personelinden 'evde kalın' çağrısı 
 
Bahçelievler Belediyesi'nin sahada çalışan personeli, çekilen sosyal medya 
videosunda 'Biz görevimizin başındayız, siz evinizde kalın' çağrısı yaptı. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
  
  

  

İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak 
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Twitter'dan 
yaptığı açıklamada, "Bugünden (4 Nisan Cumartesi) itibaren otobüs, metro, 
metrobüs ve şehir hatları vapurlarına, yüzünde maskesi olmayan yolcular 
alınmayacaktır. Değerli İstanbulluların bu hassas konuda duyarlı olacaklarına 
şüphemiz yoktur." ifadelerini kullandı. İBB'ye bağlı kuruluş ve iştiraklerde 
çalışanlardan corona virüs testi pozitif çıkanlara ilişkin de bilgi veren Ongun, 
"70'i bağlı kuruluşlarımızın ve iştirak şirketlerimizin, 48'i de İBB olmak üzere 
toplam 118 personelimizin Kovid-19 testi pozitif çıktı." açıklamasını yaptı. 
 
Kaynak | posta.com.tr 
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Beşiktaş Belediyesi 'Mobivet' ile sokak hayvanlarını yalnız bırakmadıklarını duyurdu 
 
Beşiktaş Belediyesi, corona virüsüne (COVID-19) karşı mücadele edilen bu 
zor günlerde can dostlarını yalnız bırakmadıklarını duyurdu. Belediye, 
komşularından gelen ihbarların değerlendirilerek 'Sokak Hayvanları 
Ambulansı' ile yardıma muhtaç sokak hayvanlarının yardımına koşulduğuna 
dikkat çekti. 
 
Kaynak | sozcu.com.tr 
  
  

  

Corona araştırması: Türk halkı önlemleri artırdı! 
 
Araştırma firması Barem tarafından corona virüsü salgınıyla ilgili 10-12 Mart 
tarihleri arasında gerçekleştirilen ilk araştırmada, Türk halkının neler hissettiği 
ortaya konulmuştu. 15 gün sonra 25-30 Mart tarihleri arasında yapılan ikinci 
araştırmaya yeni sorular da eklenerek detaylı verilere ulaşıldığı bildirildi. İki 
hafta gibi kısa bir süre içinde toplumda görülen algı ve davranış değişikliğinde 
önemli farklılıklar gözlendi. 
 
Kaynak | sozcu.com.tr 
  
  

  

ADSİAD'dan maske desteği 
 
Adana Sanayici ve İşadamları Derneği (ADSİAD) tüm dünyayı etkisi altına 
alan ve Türkiye'de 277 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kovid 19 
(koronavirüs) vakasına karşı tüm vatandaştan daha dikkatli olmaya çağırdı. 
 
Kaynak | Hürriyet Çukurova-GAP 
  
  

  

Koronavirüse aplikasyon freni 
 
Koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla verileri toplayıp vatandaşları 
uyarmayı hedefleyen Corona App geliştirildi. 15 Nisan'dan itibaren 
yüklenebilecek Corona App, enfekte olanların konum bilgilerini kaydedecek. 
Bu uygulamaya sahip olanlar, gittikleri mekanda herhangi bir kişinin virüs 
kapıp kapmadığını konum bildirisi üzerinden öğrenebilecek ve kendisini 
karantinaya alabilecek. 
 
Kaynak | Sabah (Avrupa) 
  
  

  

Köpüklü temizlik 
 
Bandırma'da COVID-19 pandemisi ile mücadele çalışmaları kapsamında 
dezenfekte işlemleri devam ediyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı 
ekipler dezenfekte işlemleri kapsamında şehrin tüm caddelerini köpüklü 

http://www.medyatakip.com/medya_sistem/eb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=vY8lKvGgaUMd_lPknmXBDQ..&st=2
http://www.medyatakip.com/medya_sistem/eb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=Ug6_2AYJPEQafRBG3Dh-vQ..&st=2
http://www.medyatakip.com/medya_sistem/yb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=-ynklelRn0BmnMtSXVm7_w..&st=2
http://www.medyatakip.com/medya_sistem/yb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=-ynklelRn0CIWQ4thXs8OQ..&st=2


sularla yıkama işlemi gerçekleştiriyor. 
 
Kaynak | Hürriyet Bursa 
  
  

  

'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı 
 
Muğla'nın dünyaca ünlü turistlik ilçesi Bodrum'un girişinde durdurulan 
araçlardaki sürücü ve yolcuların, koronavirüs tedbirleri kapsamında ateşleri 
ölçüldü. Kontrol sırasında, yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. 
Emniyet kaynakları Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 10 Mart'tan 
beri, 25 günde, ilçeye 125 bin aracın giriş yaptı. 
 
Kaynak | haberler.com 
  
  

  

65 yaş ve üstüne dağıtılacak kolonyalar teslim ediliyor 
 
Koronavirüs ile mücadele kapsamında açıklanan destek paketinde 65 yaş ve 
üstü vatandaşlara dağıtılacak olan kolonyalar, Edirne'deki fabrikada üretilip, 
bakanlığa gönderilmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
koronavirüs salgınıyla mücadelede açıkladığı destek paketinde 65 yaş ve üstü 
vatandaşlara ücretsiz maske ile kolonya dağıtılacağını belirtmişti. 
 
Kaynak | haberturk.com 
  
  

  

Ford Avrupa'daki fabrikalarında üretime ara verdi 
 
Araç üreticisi Ford Motor Company, Türkiye'deki fabrikalarının ardından, 
Avrupa'daki üretim tesislerinin çoğunda üretime 4 Mayıs'a kadar ara verdiğini 
açıkladı. 
 
Kaynak | haberler.com 
  
  

  

TFF Sağlık Kurulu'ndan koronavirüs açıklaması 
 
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, koronavirüs salgını ile ilgili 
açıklama yaptı. Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, 
koronavirüs salgını ile ilgili bilgilerin çok dinamik ve yenilenerek gelişmekte 
olduğu ifade edildi. Koronavirüs belirtilerinin çeşitlilik gösterdiğinin 
vurgulandığı açıklamada, ateş, kuru öksürük, bitkinlik, boğaz ağrısı ve 
zorlanarak nefes alma (sık nefes alma ihtiyacı, az hava alabilme) gibi 
bulguları olanların en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiği belirtildi. 
 
Kaynak | haberler.com 
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     Koronavirüs Genel Haberler    

         

   

   Koronavirüs Genel Haberler    
 

       

   

Dünya genelinde corona virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 16 bini geçti 
 
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Corona 
Virüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 1 milyon 16 bini aştı. 
Yeni tip Corona Virüs nedeniyle toplam 53 bin 245 kişi hayatını kaybederken, 
virüse yakalanan 213 bin 164 kişi iyileşti. Kovid-19 nedeniyle Çin ana 
karasında 3 bin 322, Hong Kong'da 4, İtalya'da 13 bin 915, İspanya'da 10 bin 
348, ABD'de 6 bin 95, Fransa'da 5 bin 387, İran'da 3 bin 160, İngiltere'de 2 
bin 921, Hollanda'da 1339, Almanya'da 1107, Belçika'da 1011, İsviçre'de 536, 
Türkiye'de 356, Brezilya'da 327, İsveç'te 308, Portekiz'de 209, Güney Kore'de 
174, Kanada'da 173, Endonezya'da 170, Avusturya'da 158, Danimarka'da 
123, Ekvador'da 120, Romanya'da 116, Filipinler'de 107, İrlanda'da 98, 
Cezayir'de 86, Japonya'da 74, Hindistan'da 72, Dominik Cumhuriyeti'nde 60, 
Mısır'da 58, Polonya'da 57, Peru'da 55, Irak'da 54, Yunanistan'da 53, 
Malezya'da 50, Meksika'da 50 ve Norveç'te 50 kişi hayatını kaybetti. 
 
Kaynak | hurriyet.com.tr 
  
  

  

İBB Başkanı İmamoğlu'dan yardım kolisi eleştirilerine yanıt 
 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yardım kolisi 
tepkilerine yanıt verdi. Kolilerinin hazırlandığı Kartal Lojistik Merkezi'nde 
açıklamalarda bulunan İmamoğlu, yardım kolilerinin nasıl hazırlandığını 
anlattı. "Bizden yardım isteyen vatandaşın sayısı 100 bine koşuyor. İBB olarak 
bize yapılan başvurular üzerinden kolilerimizi hazırlayıp destek olmaya devam 
ediyoruz" diyen İmamoğlu, "İlk koli prototip olarak açıklanmıştı bir kaç eksiği 
vardı. Yağını arttırdık pirinç yoktu pirinci ekledik. Kolimiz daha donanımlı 
konuma dönüştü" şeklinde konuştu. 
 
Kaynak | ntv.com.tr 
  
  

  

ABD'de korona virüsünden ölenlerin sayısı 6 bini geçti 
 
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) korona virüsü nedeniyle ölü sayısı 6 bin 
95'e, toplam vaka sayısı ise 245 bin 373'e yükseldi. 
 
Kaynak | haberler.com 
  
  

  

Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1107'ye çıktı 
 
Almanya'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin 
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sayısı 1107'ye yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 84 bin 794 olarak açıklandı. 
 
Kaynak | haberler.com 
  
  

  

İran'da covid-19 salgınında ölü sayısı 3 bin 294'e ulaştı 
 
İran'da korona virüsü nedeniyle 134 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 
3 bin 294'e, vaka sayısının da 53 bin 183'e yükseldiği açıklandı. 
 
Kaynak | haberler.com 
  
  

  

Kanada'da covid-19'dan ölenlerin sayısı 208'e yükseldi 
 
Kanada'da yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 
208'e yükseldi. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
  
  

  

Rusya'da son 24 saatte 601 yeni corona virüs vakası 
 
Rusya'da son 24 saatte 601 kişide daha Corona Virüs (Covid-19) tespit edildi. 
Ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı 4 bin 149'a çıktı. 
 
Kaynak | hurriyet.com.tr 
  
  

  

İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 684 ölüm 
 
İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 684 kişi yaşamını 
yitirdi. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi. İngiltere'de 
koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 684 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü 
sayısı 3 bin 605'e çıktı. İngiliz medyası can kayıplarını 'acı rekor' olarak 
duyurdu. Ülkede toplamda 173 bin 784 test yapıldığı; koronavirüs tespit 
edilenlerin sayısının ise 38 bin 168'e yükseldiği açıklandı. 
 
Kaynak | haberler.com 
  
  

  

Almanya Başbakanı Merkel'in karantina süresi sona erdi 
 
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, korona virüsüne karşı tedbir amacıyla 
girdiği karantina süreci sona erdi. 
 
Kaynak | haberler.com 
  
  

  

Trump kritik corona virüs açıklaması 
 

http://www.medyatakip.com/medya_sistem/eb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=sZEXYLh5MBKmTcPVj_48rQ..&st=2
http://www.medyatakip.com/medya_sistem/eb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=Vt0QWdZLmmigoUIEKR7oXg..&st=2
http://www.medyatakip.com/medya_sistem/eb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=aismL6XaHv3RhRLzuNeYBg..&st=2
http://www.medyatakip.com/medya_sistem/eb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=fDLufRKG_N7ElM7soYc9Tg..&st=2
http://www.medyatakip.com/medya_sistem/eb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=vY8lKvGgaUMRhARXTLdC5Q..&st=2
http://www.medyatakip.com/medya_sistem/eb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=bo7Cnp26J3qQJk0foi7ZVQ..&st=2


ABD Başkanı Donald Trump, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC), 
yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle halka, tıbbi olmayan 
maskeleri takma tavsiyesi verdiğini ancak bunun zorumlu olmadığını açıkladı. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
  
  

  

Ukrayna'da koravirüs önlemleri üst seviyeye çıkarıldı 
 
Ukrayna'da koronavirüsün (Covid-19) yayılma hızı artarken, hükümet salgınla 
mücadeleye yönelik kısıtlamaları genişletme kararı aldı. 
 
Kaynak | haberler.com 
  
  

  

160 Türk mürettebatın bulunduğu gemi koronavirüs nedeniyle Yunanistan'da 

karantinaya alındı 
 
İzmir Çeşme'ye uğrayıp 9 Mart tarihinde Çeşme'den ayrılan, 160 Türk 
mürettebatın bulunduğu El Venizelos adlı kruvaziyer gemi, koronavirüs 
(Covid-19) tespit edilmesi üzerine Yunanistan'ın Pire Limanı'nda karantina 
altına alındı. 
 
Kaynak | t24.com.tr 
  
  

  

Koronayı unuttuk çay hasadına koştuk 
 
Bilim insanları ardı ardına 'evde kalın' uyarıları yaparken koronavirüs 
vakalarının en çok görüldüğü İstanbul başta olmak üzere batıdaki illerden 
Karadeniz'e göç sürüyor. 
 
Kaynak | Karar 
  
  

  

Başkanlardan ortak çağrı: Gelmeyin 
 
Ege'nin en önemli turizm kentlerinin belediye başkanları sosyal medya 
hesapları üzerinden ortak bir video ile "Evde Kal" çağrısı yaptı. Ortak 
paylaşımda yapılan açıklamada koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı en 
önemli silahın sosyal izolasyon olduğu vurgulandı. 
 
Kaynak | Cumhuriyet 
  
  

  

İBB'de virüsten ilk ölüm 
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi corona virüse karşı ilk kaybını yaşadı. İGDAŞ 
çalışanı 39 yaşındaki Bengül Demirel, virüse yakalanarak hayatını kaybetti. 
Vefat haberini, İBB Sözcüsü Murat Ongun duyurdu. 
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Kaynak | Karar 
  
  

  

Genç Fenerbahçeliler'den 300 aileye yardım 
 
Karacabey Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu, yeni tip koronavirüs 
(COVID-19) salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi 300 aileye erzak yardımı yaptı. 
 
Kaynak | Hürriyet Bursa 
  
  

  

Fatura kaptana kesildi 
 
Yeni tip koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan ABD'ye ait 5 bin 
mürettebatlı USS Theodore Roosevelt nükleer uçak gemisinin kaptanı 
görevinden alındı. 
 
Kaynak | Cumhuriyet 
  
  

  

'Alo fetva' hattına en çok koronavirüs soruları yöneltildi 
 
İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, "Bugünlerde 'Alo Fetva' hattına 
yöneltilen sorular daha ziyade yaşadığımız koronavirüs salgınıyla alakalı. 
Mesela kolonya ve benzeri temizleyici maddelerin abdesti bozup 
bozmayacağıyla alakalı çok soru alıyoruz. Kolonya uçuşkan bir maddedir ve 
bu yönüyle dönüşüme yani istihaleye uğramaktadır, dolayısıyla da abdesti 
bozmamaktadır" dedi. 
 
Kaynak | haberturk.com 
  
  

  

'Corona virüs' testi pozitif çıktı! Hepsi karantinaya alındı 
 
İstanbul'dan 12 gün önce otobüsle, Konya'nın Ereğli ilçesine gelen kadın 
yolcunun 'Covid-19' testi pozitif çıkınca, diğer yolculara da ulaşıldı. 35'i 
Ereğli'de olduğu tespit edilen toplam 50 yolcunun takibe alındığı ve 14 gün 
evde karantinada kalmaları talimatının verildiği öğrenildi. 
 
Kaynak | hurriyet.com.tr 
  
  

  

'Coronalıyım' diyerek polise tüküren kişi tutuklandı 
 
Antalya'da birlikte yaşadığı kadını silahla tehdit ettiği iddiasıyla gözaltı işlemi 
yapılırken, görevli polislere "Coronalıyım" diyerek tüküren kişi tutuklandı. 
Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Konyaaltı 
ilçesi Sarısu Mahallesindeki bir evde kavga ve silahlı şahıs ihbarı üzerine olay 
yerine giden polisler, adreste bulunan E.D'yi etkisiz hale getirdi. 
 
Kaynak | ntv.com.tr 
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Covid-19 fırsatçılarına büyük darbe: Tam 12 buçuk ton ele geçirildi 
 
(Covid-19) salgını nedeniyle piyasada artan dezenfektan ile kolonyaya olan 
talebin etil alkol talebini artıracağı ihtimali üzerine Tekirdağ şehir merkezinde 
ve Çorlu ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçak üretilen 12 
bin 400 litre etil alkol ele geçirildi. 
 
Kaynak | iha.com.tr 
  
  

  

ABD'deki hayvanat bahçeleri gıda ve malzeme sıkıntısıyla boğuşuyor 
 
Corona virüs pandemisinin ortasında gıda ve malzeme kıtlığı yaşayan 
Amerika genelindeki hayvanat bahçeleri yardım istiyor. San Diego Hayvanat 
Bahçesi ve Sand Diego Safari Parkı'nın baş veterineri yaptığı açıklamada 
gıda konusunda endişeli olduklarını açıkladı. 
 
Kaynak | ntv.com.tr 
  
  

  

ABD'den YPG/PKK'lı teröristlere 1.2 milyon dolarlık corona virüs yardımı 
 
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Suriye'de terör örgütü 
YPG/PKK'nın kontrolünde olan Haseke ve Şedadi'deki hastane ve 
hapishanelere yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına karşı kullanılmak 
üzere 1 milyon 200 bin dolar değerinde malzeme sağladıklarını bildirdi. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
  
  

  

ABD'nin Maryland eyaletinde 5 bebekte corona virüs tespit edildi 
 
Corona virüs testi pozitif çıkan bebeklerin en küçüğünün 1 aylık olduğunu 
vurgulayan Maryland Valisi Hogan, 'Gerçek şu ki bu hastalık hiçbir ayrım 
gözetmiyor, kimse dokunulmaz değil' dedi. 
 
Kaynak | ntv.com.tr 
  
  

  

Bakan Akar: İki günde 640 bin maske, 15 bin tulum sevk edildi 
 
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, COVID-19 ile mücadele kapsamında birlik, 
karargah ve kurumların ihtiyaçları için 2 günde 640 bin adet maske, 15 bin 
adet tulum, 1 ton dezenfektan sevk edildiğini açıkladı. 
 
Kaynak | haberler.com 
  
  

  

Corona virüs bilim kurulu, ilk kez video konferans aracılığıyla toplandı 
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Corona virüs Bilim Kurulu üyeleri, yeni tip corona virüs (Covid-19) ile 
mücadelede son durumu görüşmek için ilk kez video konferans yöntemiyle bir 
araya geldi. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
  
  

  

Hastaneden kaçan Corona Virüs hastası otelde yakalandı 
 
Çorum'da Corona Virüs testi pozitif çıkan Sabri D. (44) tedavi gördüğü 
hastaneden kaçtı. Polis ekipleri hastayı kaldığı otelde yakalayarak yeniden 
götürdüğü hastanede gözlem altına aldı. 
 
Kaynak | haberler.com 
  
  

  

Londra'da bir sergi salonu covid-19 hastaları için 9 günde 4 bin yataklı hastaneye 

dönüştürüldü 
 
İngiltere'nin başkenti Londra'da bir sergi salonu dokuz günde 4000 yatak 
kapasitesiteli sahra hastanesine dönüştürüldü. 
 
Kaynak | haberler.com 
  
  

  

Sanofi'den COVID-19'a karşı, aşıda ikinci önemli iş birliği 
 
19 ile mücadelede güç birliği yapan Sanofi ve Translate Bio, yeni bir mRNA 
aşısını hızla klinik aşamaya taşımayı hedefliyor. 
 
Kaynak | haberler.com 
 

       
 

 

  
  

  

        
 

  
     Koronavirüs Sağlık Haberleri    

         

   

   Koronavirüs Doktor Açıklamaları    
 

       

   

'Koronavirüs aşısı için en geç eylül ayında klinik çalışma başlayacak' 
 
Dünya koronavirüse çare bulmak için uğraşırken ilaç firması Johnson & 
Johnson, aşı araştırma ve geliştirme çalışmalarına 1 milyar doları aşkın 
yatırım gerçekleştirmeyi ve dünya çapında bir milyar doz aşı tedariği 
taahhütlerinde bulundu. 
 
Kaynak | haberler.com 
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Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı 
 
Maltepe Üniversitesi'nde kuantum araştırmaları yapan Prof. Dr. Afif Sıddıki ve 
ekibi, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında önemli bir tasarıma imza 
attı. COVID-19 virüsünü, ultraviyole ışınlarını kullanarak bulunduğu ortamda 
15 saniyede öldüren üç ayrı cihaz geliştiren bilim ekibi, üretilen ilk cihazların 
sağlık personeli için kullanılmasını sağlayacak. 
 
Kaynak | sabah.com.tr 
  
  

  

ABD'li uzmanlardan korkutan açıklama: Virüs beyine de hasar veriyor 
 
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınında ölü sayısının her geçen gün 
arttığı ABD'deki nörologlardan kritik açıklama geldi. Ülkedeki nörologların az 
sayıda koronavirüs (Covid-19) hastasının beyninde ciddi bozukluklar tespit 
ettiğini açıkladı. Bu hastalarda koronavirüse yakalandıktan sonra konuşma 
bozukluğu veya tepki azalması gözlemlendiği ifade edildi. 
 
Kaynak | cnnturk.com 
  
  

  

Acil ve poliklinik hizmetlerinden günlük 250 hasta yararlanıyor 
 
Prof. Dr. İrfan Suat Günsel başkanlığındaki Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti'nin, Covid-19 salgını nedeniyle geçen hafta almış olduğu kararla, 
onkoloji ve diyabet hastaları ile hamilelere yönelik rutin muayene ve 
laboratuvar tetkiklerinden ücretsiz faydalanma imkanı başlatılmış, daha sonra 
aynı uygulamanın Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi acil servisine başvuran 
hastalar için de geçerli olduğu duyurulmuştu. 
 
Kaynak | Sabah Güney 
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