
  

         

   

   Hükümet ve DSÖ Açıklamaları    
 

       

   

Sağlık Bakanı Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı 
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste son durumu açıkladı. Son 24 
saatte 2 bin 456 kişiye teşhis kondu, 79 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı 18 
bin 135'e, vefat sayısı 356'ya çıktı. 
 
Kaynak | Gece Ajansı (A Haber) 
  
  

  

COVID-19 Platformu'nda 7 aşı projesi yer alıyor 
 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "COVID-19 Platformu altında 7 
aşı projesiyle kimyasal ve biyoteknolojik yöntemlerin uygulanacağı 7 ilaç 
geliştirme projesi yer alıyor" dedi. 
 
Kaynak | Korkusuz 
  
  

  

Kronik hastaların reçetesi uzatıldı 
 
Koronavirüsle mücadele kapsamında dün bir dizi yeni tedbir karar açıklandı. 
Kronik hastalığı olan yurttaşların süresi dolan reçeteleri ikinci bir duyuruya 
kadar uzatıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 
kronik hastaların 1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve 
reçetelerinin ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacağını bildirdi. 
 
Kaynak | Cumhuriyet 
 

   

       
 

 

  
 

   

 

  

        
 

  
     Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar    

         

   

   Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar    
 

       

   

Ekonominin enerjisi düştü 
 
Koronavirüs salgını ile birlikte ekonomide çarkların durması, elektrik 
tüketiminde de etkisini gösterdi. Salgının ekonomi üzerindeki etkisini 
inceleyen Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) 
çalışmasına göre, 30-31 Mart'ta tüketim bir önceki yıla göre yüzde 12 azaldı. 
 
Kaynak | Cumhuriyet 
 

   

   

http://www.medyatakip.com/medya_sistem/gb_videooynat.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=5KytWdXQ-YJeHko4WGK2DQ..&st=2
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http://www.medyatakip.com/medya_sistem/yb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=6ST1wkbnctqP35NdnSQVCg..&st=2
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     Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları    

         

   

   Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları    
 

       

   

Bakan Kasapoğlu'ndan federasyon başkanlarına corona virüsü uyarısı! 
 
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, federasyon 
başkanları ile yaptığı video konferansta, liglerin geleceğinden sporcu sağlığı 
ile ilgili alınması gereken tedbirlere, kulüplerin bu süreçte yaşayacağı finansal 
sorunlardan, halk sağlığına kadar birçok konuda uyarı ve önerilerde bulundu. 
 
Kaynak | hurriyet.com.tr 
  
  

  

"Temassız ticaret uygulamasıyla 'üretime ve ihracata devam' diyoruz" 
 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ticaret Bakanlığı olarak pandemi etkisiyle 
gerçekleşen bu sürecin etkilerini en aza indirmek ve telafi etmek için 
ihracatçılarımıza yönelik her türlü tedbiri alıyoruz ve dünyaya örnek olacak 
temassız ticaret uygulamasıyla 'üretime ve ihracata devam' diyoruz" dedi. 
 
Kaynak | haberler.com 
  
  

  

"Uzmanlarımız 7/24 hazır" 
 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, vatandaşlara yönelik corana virüse karşı 
psikososyal uzman desteği için oluşturulan "444 0 632" numaralı çağrı 
merkezinin 7 gün 24 saat aranabileceğini bildirdi. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
  
  

  

Hastanelerde kağıt reçete kullanımı asgari düzeye çekildi 
 
Sağlık Bakanlığınca korona virüsü bulaş riskinin önlenmesi amacıyla 
hastanelerde doktorlar tarafından kullanılan kağıt reçete kullanımının asgari 
düzeyde olacağı bildirildi. 
 
Kaynak | haberler.com 
  
  

  

İstanbul'da eczanelerin çalışma saati değişti 

   

   

http://www.medyatakip.com/medya_sistem/eb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=X3v_oPrlaz8tNIYd4okDkg..&st=2
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Corona virüs tedbirleri kapsamında bazı illerde eczanelerin çalışma saatleri 
değişmişti. Alınan son karar ile İstanbul'da da eczanelerin çalışma saatleri 
değişti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı 
açıklamada 'Eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09:00-18:00 
saatleri arası olarak belirlenmiştir' dedi. İlgili Haberler Büyükçekmece'deki 
partiyi düzenleyen kişi konuştu: Özür dileriz PAYLAŞ istanbul eczane eczane 
çalışma saati eczane saati POSTA'YI TAKİPTE KAL Yazarlarımızdan İnsanlar 
canıyla cebelleşirken 'Siyaset' yapabilmek Candaş Tolga Işık Turkcell 
personeli işini koruyacak Hakan Çelik Devlet Bahçeli'ye... MHP'lilere... Oral 
Çalışlar Kimsenin canı diğerinden kıymetli değildir... Tahran uçağındaki kavga 
Büşra Özbelli BUNLARI DA OKUYUN 1 THY iç hat seferlerinde 'yan koltuk 
boş uygulaması' yapılacak 2 Yeni corona virüs genelgesi: Taksiler plakaya 
göre trafiğe çıkacak 3 EBA TV haftalık programı açıklandı 4 Erdoğan devreye 
girdi! Hızlı test kitinde öncelik Türkiye'ye 5 EBA şifresi nasıl alınıyor? 2020 
EBA giriş işlemi ve hesap oluşturma: Online uzaktan eğitim bugün başlıadı 
Sıradaki haber yükleniyor... SIRADAKİ HABER Büyükçekmece'deki partiyi 
düzenleyen kişi konuştu: Özür dileriz 
 
Kaynak | posta.com.tr 
  
  

  
65 yaş üstüne ev temizliği 
 
Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Covid-19 
salgını önleme kapsamında yardım hizmetlerini sürdürüyor. Yaşlı Destek 
Projesi (YADES) kapsamında uzman gerontologlar eşliğinde evlerde yapılan 
incelemelerin ardından 65 yaş üstü bireylerin yaşam şartlarını kolaylaştıracak 
yenileme ve düzenlemeler yapılıyor. 
 
Kaynak | Milliyet Akdeniz 
  
  

  

Büyükşehir'den sağlık paketi 
 
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs salgınına karşı ihtiyaç sahibi 
vatandaşlara ulaştırılmak üzere el dezenfektanından sabuna kadar temel 
hijyen ürünleri içeren bir sağlık paketi hazırlıyor. 
 
Kaynak | Hürriyet Çukurova-GAP 
  
  

  

ÇKA'dan Kovid-19 ile mücadeleye 10 milyon 
 
Faaliyet bölgesinde Adana ve Mersin'in bulunduğu Çukurova Kalkınma Ajansı 
(ÇKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı 10 milyon lira bütçeli 
"Mücadele ve Dayanıklılık Programı'nı hayata geçirdi. 
 
Kaynak | Hürriyet Çukurova-GAP 
  
  

  

http://www.medyatakip.com/medya_sistem/eb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=OkYYDW6KIUicWmQhXRJ27Q..&st=2
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Erdemli Belediyesi pazar yerlerini dezenfekte etti 
 
Yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı tedbirlerini en üst seviyede tutan 
Erdemli Belediyesi, ilçedeki pazar yerlerini dezenfekte etti. 
 
Kaynak | Sabah Güney 
  
  

  

Tarsus'ta alınan tedbirler denetleniyor 
 
Mersin'in Tarsus ilçe Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Devlet hastanesi ve 
otoban giriş çıkışları ve bölge trafik istasyonu ekiplerinin Koronavirüs'e karşı 
alınan tedbirleri bizzat yerinde inceledi. 
 
Kaynak | Sabah Güney 
  
  

  

Yapı Kredi tüm çağrı merkezini eve taşıdı 
 
Küresel çapta tüm yaşamı etkileyen Koronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili 
süreçte, çalışanları ve müşterilerinin sağlığı için Sağlık Bakanlığı'nın 
yönlendirmeleri ve Koç Topluluğu genelinde uygulanan geniş tedbirlere 
paralel olarak pek çok koruyucu önlemi hayata geçiren Yapı Kredi'nin toplam 
üç ilde yer alan çağrı merkezlerindeki 1.400'e yakın çalışanının tamamı evden 
hizmet vermeye başladı. 
 
Kaynak | Türkiye Gazetesi 
  
  

  

"Gözümüz de kulağımız da 7 gün 24 saat Beşiktaş'ta" 
 
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat komşularına sosyal medyadan bir 
çağrıda bulunarak koronavirüse (COVID-19) karşı mücadele eden hiç 
kimsenin kendisini yalnız hissetmemesi gerektiğini belirtti ve belediye 
ekiplerinin 7/24 görev başında olduğunu söyledi. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
 

       
 

 

  
  

  

        
 

  
     Koronavirüs Genel Haberler    

         

   

   Koronavirüs Genel Haberler    
 

       

   
NATO'da sanal zirve 
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NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı COVID-19 salgını nedeniyle ittifak 
tarihinde ilk kez video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantıya, 
Dışişleri Bakanı Cavuşoğlu da katıldı. 
 
Kaynak | Cumhuriyet 
  
  

  

Kimse işten çıkarılmamalı 
 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroglu, Türk-iş, DİSK ve HAK-İş genel 
balkanları ile videokonferans toplantısı yaptı. Koronavirüs salgınının işçi 
hakları acısından ele alındığı görüşmede Kılıçdaroglu, salgın süresince 
kimsenin işine son verilmemesi gerektiğine dikkat çekerek, "Mutlaka ortak aklı 
egemen kılalım, Ekonomik Sosyal Konsey'i toplayın dedik. Çünkü sorunu 
yaşayanlarla sorunu çözecek olanların bir arada olması lazım" dedi. 
 
Kaynak | Hürriyet 
  
  

  

Kıyamet bilançosu 
 
İlk kez 12 Aralık'ta, Çin'in Vuhan kentinde tespit edilen ölümcül COVID-19 
virüsüne yakalananların sayısı 3.5 ayda 1 milyonu aştı. Ölü sayısı ise 50 bini 
geçti. En çok vaka görülen ülke 233 bin ile ABD. Salgının yeni merkezi haline 
gelen ülkede ölü sayısı 5 bin 807'ye yükseldi. 
 
Kaynak | Posta 
  
  

  

Milyona dayandı 
 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), yeni tip koronavirüsten (Covid-19) etkilenenlerin 
sayısının birkaç gün içinde 1 milyonu bulacağını açıkladı. WHO Başkanı 
Tedros Adhanom Ghehreyesus, geçen hafta koronavirüs nedeniyle ölenlerin 
sayısının iki kat arttığını söyleyerek salgının boyutlarına dair derin endişe 
içinde olduklarını belirtti. Ghebreyesus, "Birkaç gün içinde vaka sayısı 1 
milyonu, can kaybıysa 50 bini bulacak" diye konuştu. 
 
Kaynak | Cumhuriyet 
  
  

  

Artvin'in Borçka ilçesi karantinaya alındı 
 
Artvin Valiliği'nin aldığı karar gereği Borçka ilçesi ile ilçeye bağlı Aralık köyü 
Covid-19 tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Artvin Valiliği'nin aldığı 
karar gereği Borçka ilçesi ile ilçeye bağlı Aralık köyü Covid-19 tedbirleri 
kapsamında karantina altına alındı. Karantina bu gece saat 24.00'dan 
itibariyle başlayacak. 
 
Kaynak | hurriyet.com.tr 
  
  

http://www.medyatakip.com/medya_sistem/yb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=6ST1wkbnctoSyGTvQQRUcw..&st=2
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Beşiktaş'tan 1 milyon 903 bin TL'lik bağış 
 
Beşiktaş Kulübü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz 
Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nı, yaptığı 1 
milyon 903 bin TL'lik bağışla destekledi. 
 
Kaynak | hurriyet.com.tr 
  
  

  

Bulgaristan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10'a yükseldi 
 
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 
10'a çıktı. Ülkede koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 449 olarak açıklanırken; 
virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiği duyuruldu. 
 
Kaynak | hurriyet.com.tr 
  
  

  

Corona Virüsü'nden ölenlerin sayısı Hollanda'da 1339'a yükseldi 
 
Hollanda'da yeni tip Corona Virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını 
kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 166 artarak 1339'a çıktı. 
 
Kaynak | hurriyet.com.tr 
  
  

  

Corona virüsüne sıradışı önlem: Üç gün kadınlar, üç gün erkekler dışarı çıkacak 
 
Neredeyse tüm dünyayı etkisine alan yeni tip corona virüsü (covid-19) 
salgınına karşı, Panama başka ülkelerde görülmeyen bir adım attı. 
Independent Türkçe'nin haberine göre, Çarşambadan itibaren kadın ve 
erkekler farklı günlerde evden dışarı çıkıyor. Kadınlar pazartesi, çarşamba ve 
cuma günleri sokağa adım atarken, erkekler de salı, perşembe ve cumartesi 
günleri dışarı çıkabilecek. Pazar günüyse herkes evde kalacak. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
  
  

  

Fransa'da corona virüs nedeniyle can kaybı sayısı arttı 
 
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 471 artarak 4 bin 
503'e yükseldi. 
 
Kaynak | hurriyet.com.tr 
  
  

  

Honda da süreyi uzattı... 
 
Honda, bugün yapmış olduğu açıklamayla Coronavirus (COVID-19) salgınının 
etkisiyle KocaeliŞekerpınar'da bulunan üretim tesisindeki faaliyetlerine vermiş 

http://www.medyatakip.com/medya_sistem/eb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=Mzk6NoMiQsueKkaYSUP2Wg..&st=2
http://www.medyatakip.com/medya_sistem/eb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=ey4asJSLjHdDCaQre3hwSg..&st=2
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olduğu arayı 1 hafta daha uzattı. Firma daha önce 6 Nisan olarak belirttiği 
tarihi böylece 13 Nisan olarak güncellemiş oldu. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
  
  

  

'Evdekal' ve 'corona', marka başvurularına yansıdı 
 
Koronavirüs, Çin'de başlayıp dünyanın birçok ülkesinde kendini gösterdi. Son 
dönemde yapılan marka başvurularının da ''evdekal'' mottosu ve 'corona' 
başlıklı isimlere yönelik olduğu belirtildi. Yapılan başvurularda tescili istenen 
markalara yönelik açıklamalarda bulunan Adres Patent Genel Müdürü 
Cumhur Akbulut şunları kaydetti: ''Markalaşma alanında imal edileceği 
belirtilen ürünler, ev ofis mobilyaları, tıbbı amaçlı cihaz ve mobilyalar, böcek 
ilaçlama ürünleri, antivirüs programları, koruyucu giysiler, bilgisayar, kamera, 
güneş gözlükleri, yangın söndürme cihazları, silahlar, stor perdeler, 
dezenfektan, maske, parfüm, çamaşır suyu, sabun, zımpara taşı, el losyonu, 
çorap gibi öne çıkan ürünler arasında yer alıyor" dedi. 
 
Kaynak | haberler.com 
  
  

  

"Bu felaketi birlikte yeneceğiz" 
 
Eski milli futbolcu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İcra Kurulu Üyesi 
Hamit Altıntop, COVID-19 salgını nedeniyle gelinen süreçle ilgili olarak, sosyal 
medya hesabından birlik ve beraberlik mesajı verdi. Sosyal medya 
hesaplarından, "Bir olmak, birlikte olmak, güçlü olmaktır" başlıklı bir kitap 
sayfasından alıntı yapan Hamit Altıntop, aynı sayfada yer alan Al-i İmran 
Suresi, 103'üncü Ayet'ten birlik ve beraberlik tefsirini takipçileriyle paylaştı. 
 
Kaynak | Karar 
  
  

  

ABD'de 2 haftada 10 milyon kişi işsiz kaldı 
 
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, yeni tip 
koronavirüs (Covid-19) salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle 28 Mart ile 
biten haftada 6 milyon 648 bine yükselerek yeni bir rekora ulaştı. 
 
Kaynak | Karar 
  
  

  

Koronavirüs belgeseli çekildi 
 
Koronavirüs salgınını konu alan "Covid 19 Küresel Salgını" adlı belgesel, bu 
pazar Discovery Chanel'da yayımlanacak. Belgeselde virüsü anlatan 
araştırma görevlisi McDanie, "Ülkeler, çok akıllıca, çok agresif ve hep birlikte 
çalışmalı" dedi. 
 
Kaynak | Cumhuriyet 
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Aşı için umut sonbahar 
 
Koronavirüs salgınıyla sarsılan ülkeler dört gözle aşı ve ilaç bekliyor. 
Dünyada, 100'e yakın ilaç, aşı veya test geliştiriliyor. İlaç çalışmalarının kimisi 
birinci fazda, kimisi dördüncü. Yani eli kulağında. Aşı hepsinden zor. 
Sonbaharda Covid-19 aşılarının ilk örneklerini görebiliriz. 
 
Kaynak | Cumhuriyet 
  
  

  

Bakan da yakalandı 
 
İsrail Sağlık Bakanı Yaakov Litzman ve eşinin koronavirüs (Covid-19) testi 
pozitif çıktı. Açıklamanın ardından Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Moshe Bar 
Siman Tov, Mossad Direktörü Yossi Kohen de önlem amaçlı kendilerini evde 
karantina altına aldı. Daha önce Başbakan Binyamin Netanyahu da 
danışmanının testinin pozitif çıkmasının ardından evde kendisini karantina 
altına almıştı. 
 
Kaynak | Cumhuriyet 
  
  

  

"İzmir'de hızlı test yok" 
 
Genel Sağlık-İş Sendikası Başkanı Zekiye Bacaksız, "İzmir'in en yoğun ve 
merkezi hastanelerinden Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hızlı test 
yok" dedi. İzmir, virüsün en çok görüldüğü ikinci kent. 
 
Kaynak | Cumhuriyet 
  
  

  

Göçmen kampında alarm 
 
Küresel çapta hızla yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüs (Covid-19) 
salgınının, dünyanın dört bir yanında halihazırda zor koşullar altında yaşayan 
göçmenlerin kaldığı kamplara sıçrayacağı endişelerinde korkulan oldu. 
Yunanistan ve ABD, göçmenler arasında koronavirüs vakalarına rastlanması 
üzerine alarma geçerken Meksika'da gözaltı merkezlerindeki sağlıksız 
koşullara karşı isyan çıktı. Yunanistan'da 2500 kışının kaldığı alanda 
koronavırüs salgını baş gösterdi. 
 
Kaynak | Cumhuriyet 
  
  

  

İşçide çıkan virüs 2 fabrikada üretimi durdurdu 
 
Kocaeli'de elektrolitik bakır üretimi yapan firmanın Darıca Osmangazi ve 
Gebze Beylikbağı mahallelerindeki fabrikalarından birinde çalışan M.A. isimli 
işçi rahatsızlandı. İşçinin corona virüs testinin pozitif çıkınca, birlikte çalıştığı 3 
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işçi de gözlem altına alındı. 
 
Kaynak | Karar 
  
  

  

Kalkınma ajanslarından salgınla mücadeleye destek 
 
Güney Ege Kalkınma Ajansı, COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Mali 
Destek Programı açıkladı. Aydın, Denizli ve Muğla illerinde uygulanacak 6 
milyon TL bütçeli programla COVID-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan 
ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin 
desteklenmesi amaçlanıyor. 
 
Kaynak | Dünya 
  
  

  

Kıvanç Tatlıtuğ'a zatürre teşhisi 
 
Yüksek ateş ve öksürük şikâyetiyle gittiği hastanede tedavi altına alındığını, 
önceki gün sosyal medya hesabından duyuran Tatlıtuğ, dün Koronavirüs 
testinin negatif çıktığını söyledi. Kıvanç Tatlıtuğ yaptığı paylaşımda, "Yüksek 
ateş ve öksürük şikâyeti ile geldiğim hastanede, yapılan tetkikler sonucunda 
akciğerimde küçük bir alanda zatürree odağı tespit edildi." dedi. 
 
Kaynak | Cumhuriyet 
  
  

  

Lig durdu, şampiyon Brugge 
 
Belçika 1. Futbol Ligi koronavirüs salgını nedeniyle durduruldu ve 15 puan 
farkla lider olan Club Brugge şampiyon ilan edildi. 
 
Kaynak | Cumhuriyet 
  
  

  

Makarna sektörü hem üretimi hem de istihdamı artırdı 
 
Koronavirüs salgını sürecinde 3 vardiya çalışmaya başlayan makarna sektörü, 
istihdamını da yüzde 15 artırdı. 5 bin kişiye yeni istihdam yarattıklarını 
söyleyen Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Abdülkadir Külahçıoğlu, sektördeki toplam istihdamın yaklaşık 30 bin kişiyi 
bulduğunu dile getirdi. 
 
Kaynak | Dünya 
  
  

  

Perakende sektörü gönüllü maskelendi 
 
Ardı ardına mağaza ve online sitelerini kapatan perakende şirketleri ve moda 
devleri, üretim tesislerini, gönüllü çalışanlarıyla maske üretimi için yeniden 
açıyor. 
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Kaynak | Sözcü 
  
  

  

Ruh sağlığımızı iyi korumalıyız 
 
Sosyal medya uzmanı Deniz Unay, Covid-19'un, artık dünyanın bir gerçeği 
olduğunu, bununla birlikte insan hayatının, önceki pandemilere göre 
farklılaştığını ifade etti. İnternet ve teknoloji çağında insanların virüs, virüsten 
korunma ve tedavi yöntemleriyle ilgili milyonlarca bilgiye maruz kaldığını dile 
getiren Unay, "Son dönemde koronavirüsle ilgili aramalarda 10 milyardan 
fazla sonucun, sosyal medyada 3 milyardan fazla paylaşımın olduğunu, bu 
paylaşımların da neredeyse 100 milyardan fazla etkileşim aldığını görüyoruz. 
Dünya Sağlık Örgütü bu duruma da 'infodemi' adını verdi" dedi. 
 
Kaynak | Milliyet Akdeniz 
  
  

  

Sanko ailesinden 22 milyon lira destek 
 
Sanko Holding ve Konukoğlu ailesi, son iki hafta içinde çalışanlarına ve ihtiyaç 
sahiplerine 22 milyon liralık yardım gerçekleştirdi. 
 
Kaynak | Hürriyet Çukurova-GAP 
  
  

  

Sigorta şirketleri elini taşın altına koydu 
 
Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen koronavirüse karşı 
sigorta şirketlerinden sağlık sigortalılarını sevindirecek haber geldi. Bupa 
Acıbadem'in bu yönde aldığı karar sonrasında sigorta şirketlerinin büyük bir 
bölümü ellerini taşın altı na koyarak koronavirüs tedavisini özel sağlık 
sigortası ve tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS) kapsamı na aldılar. 
 
Kaynak | Dünya 
  
  

  

Virüs tedavisini üstlenen sigorta şirketleri artıyor 
 
Her yıl aylık prim ödeyerek özel sağlık ve tamamlayıcı sağlık sigortası 
yaptıran yüzlerce vatandaşın tepkisi üzerine şirketler art arda koronavirüs 
tedavisini üstlendiklerini açıklamaya başladılar. 
 
Kaynak | Sözcü 
  
  

  

AP raportöründen Türkiye'ye özel teşekkür 
 
Türkiye Kovid-19 salgını nedeniyle zor günler geçiren ülkelerin yanında 
olmaya devam ediyor. Türkiye'nin salgınla mücadele eden ülkelere yaptığı 
tıbbi malzeme desteği takdir toplarken birçok ülke bu destekten duydukları 
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memnuniyeti dile getiriyor. Son olarak Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye 
Raportörü Nacho Sanchez Amor, koronavirüs salgınıyla mücadele 
kapsamında Türkiye'nin İspanya'ya yolladığı tıbbi malzemeler için teşekkür 
etti. 
 
Kaynak | Sabah 
  
  

  

İlk canlı yayın konserini verdi 
 
Demirören Medya'nın koronavirüs (COVID-19) salgınını önleme mücadelesine 
katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği "#EvdeKal #MüzikleKal" projesi moral 
vermeye devam ediyor. Ev konserlerinin önceki akşamki konuğu Levent 
Yüksel oldu. 
 
Kaynak | Hürriyet 
  
  

  

Yunanistan'da form doldurmadan sokağa çıkılmıyor 
 
Koronavirüs nedeniyle 53 kişinin hayatını kaybettiği, 1514 kişinin de enfekte 
olduğu Yunanistan'da, halkın yaşam tarzı 1 ay öncesine kıyasla büyük bir 
değişim geçirdi. Öyleki ülkede form doldurmadan sokağa çıkılmıyor. 
 
Kaynak | Hürriyet 
  
  

  

'Çapa'da 3 profesör Covid-19'dan vefat etti' iddiasına yalanlama 
 
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Tufan Tükek, korona virüsü 
tedavisi gören profesörler Sedat Tellaloğlu, Selçuk Mercan ve Murat 
Dilmener'in öldüğü iddiasını yalanladı. Tükek, "Tedavileri sürüyor. Sağlık 
durumlarında şu an için bir sıkıntı yok" dedi. 
 
Kaynak | posta.com.tr 
  
  

  

Koronavirüs kitlesel gözetim ve veri toplama sistemlerini güçlendiriyor 
 
Koronavirüs, Covid-19 salgınıyla mücadelede bazı ülkeler vatandaşlarının 
sağlık durumlarını takip edebilmek için dijital teknolojiye başvurdu. 
 
Kaynak | hurriyet.com.tr 
  
  

  

ABD Başkanı Trump'ın ikinci virüs testi de 'negatif' çıktı 
 
ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci kez yaptırdığı yeni tip Corona virüs 
(Covid-19) testinin de 'negatif' çıktığı bildirildi. 
 
Kaynak | posta.com.tr 
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ABD'de enfekte kişi sayısı 200 bini geçti 
 
ABD'de koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 5 bin 137'ye; virüs tespit 
edilenlerin sayısı ise 216 bin 721'e yükseldi. 
 
Kaynak | haberler.com 
  
  

  

Almanya Cumhurbaşkanı'ndan corona virüsü salgınında yardımlaşma çağrısı 
 
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, yayınladığı görüntülü 
mesajında sıkıntılı bir dönemden geçildiğini hatırlatarak ''Bu kriz derinliklerdeki 
korkularımızı uyandırdı.'' dedi. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
 

   
 

   
 

 

  
  

  
        
 

  
     Koronavirüs Sağlık Haberleri    

         

   

   Koronavirüs Doktor Açıklamaları    
 

   
 

   

   

Korona aşısı için yoğun mesai 
 
Sağlık Bakanlığı Aşı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tarlan Mammedov, "Kovid-
19 virüsünün antijenlerini 'Nicotiana Benthamiana' adlı yeşil bitki 
yapraklarında üreterek, koruma gücüne sahip bir aşı geliştireceğiz" dedi. 
 
Kaynak | Milliyet Akdeniz 
  
  

  

Kronik hastalar tehlikede 
 
Koç Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Benan 
Çağlayan, Covid-19'un akciğer üzerine etkilerinin değişken olduğunu 
belirterek, hiçbir belirtisi olmayan, hastalığı ayakta geçiren birçok kişide bile 
akciğer filmi ya da bilgisayarla tomografi çekildiğinde, akciğerde az da olsa 
hastalığa bağlı bazı bozulmalar olduğunu aktardı. 
 
Kaynak | Milliyet Akdeniz 
  
  

  

İlk tedavi yöntemi Türkiye'de bulundu 
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Dünya korona virüse karşı bir aşı, tedavi veya ilaç geliştirebilmek için 
çalışıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz günlerde yaptığı bir 
açıklamayla Türkiye'de aşı, ilaç veya cihaz gibi korona virüse karşı 
geliştirilecek olan tüm çalışmalara Maliye Bakanlığı'nın destek olacağını 
açıklamıştı. Bu kapsamda en çarpıcı açıklamalardan biri Hematoloji Uzmanı 
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan geldi. Ovalı, iyileşen Covid-19 hastalarından 
alman kanlarla 12 korona virüs hastasının tedavisi için yapılacak klinik 
çalışmasına Sağlık Bakanlığı'nın onay verdiğini açıkladı. 
 
Kaynak | Sabah 
  
  

  

Uzmanlardan önemli uyarı 
 
Türkiye'de, Corona Virüsü vakalarının görülmesinin ardından sosyal medyada 
salgına karşı iyi geldiği paylaşımlarının yapılmasıyla sumak satışlarında artış 
yaşandı. Vatandaşların talebiyle sumakta fiyat artışı da yaşanırken, İnönü 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. 
Dr. Hakan Parlakpınar, bağışıklığı güçlendiren ancak Corona Virüsü 
tedavisinde etkin bir rolü olmayan sumağın, fazla tüketilmesinden kaçınılması 
gerektiği uyarısında bulundu. 
 
Kaynak | hurriyet.com.tr 
  
  

  

4 hastadan biri belirtileri göstermiyor 
 
ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi (CDC) Direktörü Dr. Robert 
Redfield basın yaptığı açıklamada, her 4 Corona Virüs (Covid-19) 
hastasından bir tanesinin belirtileri göstermediğini belirtti. Belirti göstermeyen 
koronavirüs hastalarının farkında olmadan hastalığı bulaştırdığını ifade eden 
Dr. Redfield, sosyal mesafe ve evde karantina tedbirlerine rağmen virüsün bu 
şekilde yayılmaya devam ettiğini vurguladı. 
 
Kaynak | hurriyet.com.tr 
 

       
 

 

  
  

  

        
 

  
     Etkinliklere Dair Haberler    

         

   

   Etkinliklere Dair Haberler    
 

       

   

Corona virüs nedeniyle MotoGP'de Fransa Grand Prix'si de iptal edildi! 
 
2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Fransa'da düzenlenmesi planlanan 
etabı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi. 
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Kaynak | hurriyet.com.tr 
  
  

  

Çanakkale Kara Savaşları'nın 105. yılı törenleri ne korona virüs engeli 
 
Çanakkale Kara Savaşları'nın 105'nci yıl dönümü anma programı korona virüs 
nedeniyle iptal edildi. Konuya ilişkin Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan 
Başkanlığından yapılan açıklamada, "24-25 Nisan 2020 tarihinde Çanakkale 
Şehitler Abidesi ve 57'nci Piyade Alayı Şehitliğinde düzenlenmesi planlanan 
Çanakkale Kara Savaşları'nın 105'inci yıldönümü anma törenleri korona virüs 
(Covid-19) karşı alınan tedbirler çerçevesinde iptal edilmiştir. Kamuoyuna 
saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. 
 
Kaynak | hurriyet.com.tr 
  
  

  

Stand Up Route Ankara ertelendi 
 
Özgür Turhan'ın 3 Nisan'da planladığı Stand Up Route Ankara etkinliği 
Koronavirüs'ten dolayı iptal edildi. 
 
Kaynak | biletix.com 
  
  

  

Paul & The Bandits programı ertelendi 
 
Paul & The Bandist'in 3 Nisan'da planladığı Hayal Kahvesi'ndeki etkinliği 
Koronavirüs'ten dolayı iptal edildi. 
 
Kaynak | biletix.com 
  
  

  

Wimbledon iptal edildi 
 
Wimbledon Tenis Turnuvası, koronavirüs endişeleri nedeniyle iptal edildi. Ali 
England Club'tan yapılan açıklamada, 29 Haziran'da başlaması planlanan 
turnuva İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez düzenlemeyecek. 
 
Kaynak | Dünya 
  
  

  

Sportif uçuşlar iptal edildi 
 
Antalya'ya 57 kilometre uzaklıkta 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı 
Teleferik'in zirvesinden gerçekleşen yamaç paraşütü atlayışları koronavirüs 
(Covid-19) salgını önlemleri çerçevesinde durduruldu. 
 
Kaynak | Milliyet Akdeniz 
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Tur seyircisiz olmaz 
 
Fransa Bisiklet Turu'nun yarış direktörü Christian Prudhomme, 
organizasyonun seyircisiz düzenlenmesinin söz konusu olmadığını açıkladı. 
Fransa basınına yaptığı açıklamada, Covid-19 nedeniyle turun seyircisiz 
düzenleneceği konusundaki iddialara cevap veren Prudhomme, "Fransa 
Bisiklet Turu'nun seyircisiz düzenlenmesi söz konusu değil, her şey yolunda 
giderse planlandığı gibi 27 Haziran'da başlayacak. Tabii ki her şey salgının 
gidişatına bağlı" ifadelerini kullandı. Bu arada Uluslararası Bisiklet Birliği 
(UCI), Covid-19 salgını yüzünden tüm organizasyonları 1 Haziran'a kadar 
erteledi. 
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