
 
  

         

   

   Hükümet ve DSÖ Açıklamaları    
 

   
 

   

   

Türkiye'de son 24 saatte 125 kişi hayatını kaybetti 

 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika Türkiye'de corona virüste son durumu paylaştı. 

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'nın 

Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, 

bugün 40 bin 427 test yapıldı. Bu kapsamda 4 bin 801 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 

24 saatte 125 hasta vefat etti, 1415 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 518 bin 143, toplam 

vaka sayısı 74 bin 193, toplam vefat sayısı 1643, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1854, 

toplam entübe hasta sayısı 1040, toplam iyileşen hasta sayısı 7 bin 89 oldu. 

 
Kaynak | milliyet.com.tr 

  
  

  

İçişleri Bakanlığı'ndan 31 il için yeni sokağa çıkma yasağı genelgesini yayımladı 

 

İçişleri Bakanlığı, virüs salgını ile mücadele kapsamında, bu hafta sonu uygulanacak 

sokağa çıkma yasağına ilişkin genelgeyi valiliklere gönderdi. Genelgede yasağın 

uygulanacağı tarihlerde hangi işletmelerin açık olabileceği ve kimlerin sokağa çıkabileceği 

ayrıntılı olarak açıklandı. PTT, su, gazete, mutfak tüpü dağıtım şirketleri görevlerine 

devam edecek. Fırınlar ve eczaneler de yine açık olacak. 

 
Kaynak | ntv.com.tr 

  
  

  

DSÖ, Avrupa için gelecek iki haftanın çok kritik olduğu uyarısı yaptı 

 

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin 

sayısı 137 bini, vakalar ise 2.1 milyonu geçerken Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) 

aralarında Türkiye'nin de olduğu, pandeminin geç görüldüğü ülkelere ilişkin uyarı geldi. 

DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Hans Kluge, dün salgındaki gelişmelere ilişkin düzenlediği 

basın toplantısında İspanya, İtalya, Almanya, Fransa ve İsviçre'den birkaç haftadır 

"olumlu işaretler" geldiğini belirtirken İngiltere, Türkiye, Ukrayna, Belarus ve Rusya için ise 

"durumun ciddiyetini koruduğunu, vakalarda artış olduğunu" ifade etti. 

 
Kaynak | Cumhuriyet 

   

   

http://www.medyatakip.com/medya_sistem/eb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=Qss8EWnhjH9DHwmmEWiaJQ..&st=2
http://www.medyatakip.com/medya_sistem/eb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=Qss8EWnhjH_7TUJragqhBw..&st=2
http://www.medyatakip.com/medya_sistem/yb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=ey4asJSLjHdm0N0fP--qcQ..&st=2


  
  

  

DSÖ'den corona virüs uyarısı 

 

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs tedbirlerine 

gereğinden daha hızlı son verilmesi halinde salgının yeniden tırmanışa geçme riski 

bulunduğunu söyledi. DSÖ Başkanı, önlemlerin gevşetilmesinden önce altı şartın yerine 

getirilmesi gerektiğini belirterek 6 şartı tek tek sıraladı. 

 
Kaynak | sabah.com.tr 

  
  

  

Bakan Karaismailoğlu: 'Tüm gemi, deniz araçları ile gemiadamları ve şirketlerin belgelerini 3 ay 

süre ile uzattık' 

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, denizcilik sektörü temsilcileri ile bir araya 

geldiği toplantıda, yeni nesil korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denizcilik 

sektörüne destek amacıyla 39 tedbiri ivedilikle yürürlüğe koyduklarını açıkladı. 

 
Kaynak | iha.com.tr 

  
  

  

G20'den salgına karşı 7 trilyon $ kaynak 

 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya ağı Twitter'dan G20 Maliye 

Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları'nın katılımıyla Covid-19 ile mücadele 

kapsamında gerçekleştirilen toplantıya ilişkin açıklama yaptı. G20 zirvesinde salgınla 

mücadele için 7 trilyon dolar kaynak ayrılması kararı alındı. Zirveden sonra yapılan 

açıklamada en yoksul ülkelerin borç ödemelerinin zamana bağlı olarak askıya alınmasının 

destekleneceği vurgulandı. 

 
Kaynak | Sözcü 

  
  

  

Hastalara acil tahliye 

 

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, önceki gün 5 açık ceza infaz kurumundaki 17 hükümlüye 

Covid-19 tanısı konulduğunu, 3 hükümlünün ise tedavi sırasında hayatını kaybettiğini 

http://www.medyatakip.com/medya_sistem/eb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=Qss8EWnhjH_RxilzSflkGA..&st=2
http://www.medyatakip.com/medya_sistem/eb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=ey4asJSLjHfqaTE8a9m_Ug..&st=2
http://www.medyatakip.com/medya_sistem/yb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=Qss8EWnhjH-b0IW3nuisrQ..&st=2


açıkladı. 

 
Kaynak | Cumhuriyet 

  
  

  

DSÖ'den Türkiye'ye yardım teşekkürü 

 

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Türkiye'ye Kovid-19 salgınında 

dünya ülkelerine gösterdiği dayanışma için teşekkür etti. 

 
Kaynak | Sabah 

  
  

  

Kimler plazma bağışlayacak? 

 

Daha önce Çin'de denenen, COVID-19 hastalığını yenenlerden alman plazmaların diğer 

hastalara nakledildiği 'immün plazma tedavisi' geçen haftalarda Türkiye'de uygulanmaya 

başladı. Kızılay da tedavi olanlara plazma bağışı için çağrı yaptı. Sağlık Bakanlığı ise 

kimlerin bağışçı olabileceğini detaylı olarak bir rehberde açıkladı. 

 
Kaynak | Hürriyet 

  
  

  

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan coronavirüs salgınına karşı 2 yeni adım 

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yeni tip corona virüs Covid-19 salgınına karşı 

sanayicileri koruyacak 2 yeni adım geldi. Sanayicilerin her yıl nisan ayı sonuna kadar 

doldurması gereken yıllık işletme cetveli, başvuru halinde 4 aya kadar uzatılacak. Elektrik 

tarifeleri için 2 yılda bir yaptırılan sanayi sicil belgesi vizesi için tanınan ek süre de 30 gün 

yerine 90 gün olarak uygulanacak. 

 
Kaynak | sabah.com.tr 

  
  

  

İnternetten satışta sahte site kurularak olmayan ürün satıyor 

 

Ticaret Bakanlığı, COVID-19 nedeniyle AVM'lerin kapanması ve sokağa çıkma 

yasaklarına bağlı olarak, internetten satışların arttığını ancak bu durumu fırsat bilen 

http://www.medyatakip.com/medya_sistem/yb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=ey4asJSLjHf8aOi1IWsU7A..&st=2
http://www.medyatakip.com/medya_sistem/yb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=Qss8EWnhjH9TK_PtqUlUkg..&st=2
http://www.medyatakip.com/medya_sistem/yb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=Qss8EWnhjH-21j581wzc9Q..&st=2
http://www.medyatakip.com/medya_sistem/eb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=ey4asJSLjHfdPUnEDQm7Ow..&st=2


dolandırıcıların, sahte internet sitelerinden satış yaptıkları uyarısında bulundu. 

 
Kaynak | Dünya 

  
  

  

Asılsız corona virüs paylaşımı yapan 303 kişi yakalandı 

 

İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama göre, asılsız corona virüs paylaşımı yapan 5 bin 603 

sosyal medya hesabı incelendi, 756 şüpheli şahıs tespit edildi ve 303 şahıs yakalandı. 

 
Kaynak | sabah.com.tr 
 

   
 

   
 

 

  
  

  

        
 

  

     Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar    

         

   

   Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar    
 

   
 

   

   

IMF'den manidar Türkiye tahmini 

 

IMF virüs nedeniyle dünya için yüzde 3 küçülme öngördü. Ancak IMF ilginç bir yaklaşım 

sergileyerek Türkiye için bu yıl yüzde 5 daralma öngördü. IMF'ye göre Türkiye gelecek 

yıl ise yüzde 5 büyüyecek. Oysa IMF ile paralel tahminlerde bulunan Dünya Bankası 1 

hafta önce Türkiye için büyüme tahminini yüzde 3'ten yüzde 0.5'e düşürmüştü. 

 
Kaynak | Akşam 
 

 

 

  

 

 

 

http://www.medyatakip.com/medya_sistem/yb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=ey4asJSLjHctAXfo5iNdTg..&st=2
http://www.medyatakip.com/medya_sistem/eb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=Qss8EWnhjH_XjwAEVqe8GA..&st=2
http://www.medyatakip.com/medya_sistem/yb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=ey4asJSLjHde8GbS07gANQ..&st=2

