
 
  

         

   

   Hükümet ve DSÖ Açıklamaları    
 

       

   

Bakan Koca duyurdu! Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e 

yükseldi 
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini 
Twitter'dan paylaştı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "SON 24 SAATTE 
toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik" dedi. 
Açıklama sonrası corona virüsünden vaka sayısı 1872, hayatını kaybedenlerin 
sayısı ise 44'e yükseldi. 
 
Kaynak | hurriyet.com.tr 
  
  

  

Çin'den gelen ilaçlar 40 ile dağıtıldı 
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den koronavirüs için alınan ilaçların 
Türkiye'ye geldiğini ve ambulans uçaklarla 40 ile dağıtıldığını açıkladı. Koca, 
"Yoğun bakımda tedavi süresini kısaltan yeni ilaçlar, yoğun bakım ünitelerinde 
tedavi gören Covid-19 hastaları için kullanılacak'' dedi. Aşı çalışmaları 
hakkında da bilgi veren Bakan Koca, "Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü, Covid-19'a 
karşı aşı geliştirilmesi için harekete geçti. Umut verici her bilim' sel çabayı 
destekleyeceğiz. Maliye Bakanlığımız fon oluşturmaya hazır'' ifadelerini 
kullandı. 
 
Kaynak | Cumhuriyet 
  
  

  

Adalet Bakanlığı, 50 bin 792 personeline uzaktan eğitim verecek 
 
Adalet Bakanlığı, corona virüs önlemleri kapsamında 50 bin 792 personeline 
uzaktan eğitim verecek. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; başta ceza 
infaz kurumları olmak üzere uygulanan corona virüs önlemleri kapsamında 
kurum içi eğitim çalışmalarının uzaktan eğitim modeliyle yürütüleceği belirtildi. 
Bu kapsamda hazırlanan 'Stresle Başa Çıkma' ve 'İşyerinde Çalışma Yöntemi' 
konulu iki eğitim modülünün Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'ne (UYAP) 
yüklendiği belirtildi. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
  
  

  

Corona virüsle mücadele sürüyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti İl Başkanlarına 

seslendi 
 
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 
İstanbul İl Başkanlığı yönetim kuruluyla video konferans toplantısı 
gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında, AK Parti İstanbul İl 
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Başkanı Bayram Şenocak ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla yapılan 
toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) çerçevesinde İstanbul'da alınan 
önlemler görüşüldü. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
  
  

  

İletişim Başkanı Altun'dan 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik davranış uyarısı 

açıklaması 
 
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Büyüklerimizi taciz eden, onları küçük 
düşürmeye çalışan, rızaları olmaksızın görüntüleyen, sosyal medyada alay ve 
linç konusu yapan kişiler hakkında gerekli yasal işlemler yapılmaktadır." 
ifadelerini kullandı. 
 
Kaynak | haberler.com 
 

   
 

   
 

 

  
  

  

        
 

  
     Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar    

         

   

   Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar    
 

   
 

   

   

'Mücbir Sebep'e giren sektörler belli oldu 
 
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mücbir sebep hali kapsamındaki 
sektörleri ve altında yer alan iş kollarını belirlediklerini duyurdu. Twitter 
hesabından açıklama yapan Bakan Albayrak: "Koronavirüs (COVID-19) 
salgınının neden olduğu ekonomik tahribata karşı devreye aldığımız 
Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında vergi süreçleri bakımından 
mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak mükellefler için bir Genel Tebliğ 
hazırladık" dedi. 
 
Kaynak | dunya.com 
  
  

  

'Dünya Bankası Covid-19 ile mücadelede 150 milyar dolar sağlayabilir' 
 
Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Banka'nın kalkınmakta olan ülkelerin 
Covid-19 salgını ile mücadele etmeleri ve toparlanmalarına yardım için 
gelecek 15 ayda 150 milyar dolara varan kaynak sağlayabileceğini söyledi. 
 
Kaynak | haberler.com 
  
  

  

Corona virüsün ortaya çıkmasıyla 2. el araç fiyatları düştü 
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İkinci el online pazarda araç fiyatları, yeni tip corona virüsün (Kovid-19) 
Türkiye'de etkisini gösterdiği mart ayının ilk 2 haftasında şubat ayına kıyasla 
yüzde 2,5 geriledi. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
  
  

  

Almanya Merkez Bankası'ndan 'durgunluk' uyarısı 
 
Almanya Merkez Bankası Bundesbank, Covid-19 salgını nedeniyle Almanya 
ekonomisinin durgunluğa girmesinin kaçınılmaz olduğu uyarısı yaptı, ancak, 
buna karşılık kamu maliyesinin bu olası duruma karşı duracak güçte 
olduğunun altını çizdi. 
 
Kaynak | haberler.com 
  
  

  

Corona kaçışı 83 milyar dolara dayandı 
 
Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) verilerine göre, 21 Ocak 2020 tarihinden 
başlayarak salgının etkili olduğu 60 günde, gelişmekte olan ülke hisse senedi 
ve tahvil piyasalarından yabancı çıkışı 82,7 milyar dolar oldu. 51 günde rakam 
41,7 milyar dolardı. Son günlerde çıkışın hızlandığı gözlendi. 2008 krizi 
sırasında ilk 60 gündeki kaçış 22 milyar dolar seviyesindeydi. 
 
Kaynak | sozcu.com.tr 
  
  

  

Halkbank'tan esnafa 25 bin TL kredi 
 
Halkbank, Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde ekonomik faaliyetlerine 
destek sağlamak amacıyla esnaf ve sanatkârlara yönelik Esnaf Destek 
Paketi'ni açıkladı. Halkbank esnaf ve sanatkarlara 25 bin TL nakit kredi, 25 bin 
TL ticari kart desteği verecek. 
 
Kaynak | cumhuriyet.com.tr 
  
  

  

Altı özel bankadan daha kredi ötelemesi 
 
Kuveyt Türk, Alternatif Bank, Albaraka Türk, Türk Ekonomi Bankası 
(TEB),Türkiye Finans ve Şerbank olası olumsuz etkilerinin azaltılması için 
destek paketleri devreye soktu. Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamada, 
"Salgından etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren firmaların ve bu firmalarda 
çalışan bireylerin nisan sonuna kadar olan taksit ödemeleri haziran ayına 
ötelenecek." ifadelerine yer verildi 
 
Kaynak | haberturk.com 
  
  

  

Fitch'ten corona virüs, petrol fiyatları ve kredi notları değerlendirmesi! 
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, koronavirüs (Kovid-
19) ve petrol fiyatlarındaki düşüşün, ülkelerin kredi notu üzerinde baskı 
oluşturacağını bildirdi. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
 

       
 

 

  
  

  

        
 

  
     Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları    

         

   

   Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları    
 

       

   

Demirören Medya'da virüs önlemleri 
 
Salgının başladığı ilk günden bu yana Demirören Medya binasında üst düzey 
tedbirler alındı. Personelin kullandığı servis araçları her gün dezenfekte 
ediliyor. Çalışanların sık sık ateşi ölçülüyor. Yemekler kapalı kaplarda 
veriliyor. Kafeteryalarda sandalyeler kaldırıldı. 
 
Kaynak | Hürriyet Kelebek 
  
  

  

Düzce Belediyesi'nde ateş ölçerli önlem 
 
Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona Virüs (Covid-19) tehlikesine karşı 
Düzce Belediyesi'nde önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. 
 
Kaynak | haberler.com 
  
  

  

Avcılar'da araçlara korona virüs dezenfeksiyonu 
 
Avcılar Belediyesi yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında 
sürdürdüğü koruyucu ve önleyici dezenfeksiyon çalışmalarına bir yenisini 
daha ekledi. 
 
Kaynak | haberler.com 
  
  

  

Gaziantep'te sokağa çıkan 500 kişiye para cezası 
 
Gaziantep'te, 65 yaş ve üzerindekiler için getirilen sokağa çıkma yasağını ihlal 
eden yaklaşık 500 kişiye para cezası uygulandı. 
 
Kaynak | hurriyet.com.tr 
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İBB'den koronavirüs önlemi: Eyüp-Piyer Loti ve Maçka-Taşkışla arasındaki teleferik 

seferleri durduruluyor 
 
Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında 
İstanbul'da yolcu sayısı büyük oranda düşen Eyüp-Piyer Loti ve Maçka-
Taşkışla arasındaki teleferik seferleri 25 Mart 2020 Çarşamba gününden 
itibaren geçici olarak durduruluyor. 
 
Kaynak | t24.com.tr 
  
  

  

Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki yolcu giriş ve çıkışları geçici süreyle durduruldu 
 
Van'da, korovavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 23 Şubat'ta geçici 
olarak kapatılan İran'a açılan Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan 
yolcu giriş ve çıkışları da gece yarısı itibarıyla geçici süreyle durduruldu. 
 
Kaynak | haberler.com 
 

   
 

   
 

 

  
  

  

        
 

  
     Koronavirüs Genel Haberler    

         

   

   Koronavirüs Genel Haberler    
 

   
 

   

   

Avrupa'da bilanço ağırlaşıyor (corona virüste son durum) 
 
Çin'de başlayan yeni tip corona virüs salgını yayılmaya devam ediyor. Dünya 
genelinde vaka sayısı 390 bini geçerken ölü sayısı da 17 bini aştı. İtalya'da 
yeni tip Corona virüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı son 24 saatte 743 artarak 
6 bin 820'ye yükseldi. Fransa'da virüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 240 
artarak 1100'e yükseldi. 1,3 milyar insanın yaşadığı dünyanın en kalabalık 
ülkesi Hindistan'da 21 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İsviçre'de 
corona virüsü yüzünden iki Türk vatandaşının hayatını kaybettiği açıklandı. 
İspanya'da son 24 saatte ölü sayısı 512 arttı ve 2694 kişiye yükseldi. 
 
Kaynak | ntv.com.tr 
  
  

  

Corona virüs salgını sonrası Putin'den dünyayı şaşırtan hamle 
 
Rusya lideri Vladimir Putin'in sarı renkli özel koruma elbisesi giymiş ve maske 
takmış fotoğrafı, Rus medyası tarafından dünyaya servis edildi. Reuters haber 
ajansı, Putin'in corona virüs hastalarının tedavi gördüğü bir hastaneyi ziyaret 
ettiğini bildiriyor. Rusya liderinin kapısından içeri girdiği hastane, Moskova 
yakınlarındaki Kommunarka bölgesinde. 
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Kaynak | aksam.com.tr 
  
  

  

Irak'ta yeni tip corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi 
 
Irak'ta yeni tip corona virüs (covid-19) nedeniyle 4 kişinin daha hayatını 
kaybetmesiyle ölü sayısı 27'ye yükseldi. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
  
  

  

Almanya'da corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 123'e çıktı 
 
Almanya'da Corona Virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 
123'e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 29 bin 56 olarak açıklandı. 
 
Kaynak | hurriyet.com.tr 
  
  

  

Hollanda'da corona virüsten ölenlerin sayısı 276'ya yükseldi 
 
Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını 
kaybedenlerin sayısı 24 saatte 63 kişi artarak 276'ya çıktı. 
 
Kaynak | hurriyet.com.tr 
  
  

  

ABD'de Corona Virüs ölenlerin sayısı 593 oldu 
 
ABD'de yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 46 bin 481'e, 
ölü sayısı 593'e çıktı. Ülkede son 24 saatte vaka sayısı 11 bin 256, ölü sayısı 
120 arttı. 
 
Kaynak | hurriyet.com.tr 
  
  

  

İtalya'da corona virüsten ölenlerin sayısı 6 bin 820'ye yükseldi 
 
Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede tam bir ay önce patlak 
veren Kovid-19 salgınına ilişkin Roma'da düzenlediği günlük basın 
toplantısında son bilgileri paylaştı. Borrelli, ülkede mevcut corona virüs vaka 
sayısının 54 bin 30'a ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil 
edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 69 bin 176'ya çıktığını 
duyurdu. Borrelli, dün 7 bin 432 olan iyileşenlerin sayısının bugün 894'lük 
artışla 8 bin 326'ya ulaştığını ifade etti. 
 
Kaynak | posta.com.tr 
  
  

  

İspanya'da 24 saatte 512 kişi corona virüsten öldü 
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Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüs Avrupa'da etkisini 
gün geçtikçe artırıyor. İspanya'da ölümcül salgın sebebiyle son 24 saatte 512 
kişi daha hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 2 bin 694'e yükseldi. 
 
Kaynak | posta.com.tr 
  
  

  

Çin'de corona virüs salgınında 78 yeni vaka 
 
Çin'de korona virüsü (Kovid-19) 78 kişide daha görüldü. 7 kişinin daha 
hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 3 bin 277'ye yükseldi. Çin Ulusal Sağlık 
Komisyonu, yeni vakaların 74'ünün yurt dışı kaynaklı olduğunu, bunlardan 
31'inin başkent Pekin, 14'ünün Guangdong eyaleti ve 9'unun Şanghay'da 
görüldüğünü bildirdi. 
 
Kaynak | hurriyet.com.tr 
  
  

  

BM'den G-20 ülkelerine korona ile ortak mücadele çağrısı 
 
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, G-20 ülkelerinin 
liderlerine gönderdiği özel bir mektupla korona virüs salgınına karşı etkin ve 
ortak bir mücadele yürütme çağrısında bulundu. 
 
Kaynak | sabah.com.tr 
  
  

  

İstanbul'da hava kirliliği yüzde 30 azaldı 
 
Yeni tip corona virüs (covıd-19) salgını nedeniyle insanlar evlerine kapandı. 
Toplu taşıma, özel araç kullanımının azalması, kafeterya gibi birçok işyerinin 
kapalı olması, fabrikaların üretim hızının düşmesiyle fosil yakıt kullanımı 
büyük oranda düştü. Bütün bu etkenlere bağlı olarak hava kalitesi arttı, 
İstanbul'da 10 gün içinde hava kirliliği yüzde 30 azaldı. 
 
Kaynak | posta.com.tr 
  
  

  

ABD Kongresi'ne Çin'in corona virüs konusunda soruşturulması istemiyle tasarı 

sunuldu 
 
ABD Kongresi'ne, Vuhan'da ortaya çıkan yeni tip corona virüs (covid-19) 
salgınının, Çin yönetimi tarafından saklandığı iddiasının soruşturulması 
talebini içeren bir tasarı sunuldu. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
  
  

  

ABD Savunma Bakanı Esper: Corona virüs salgınının ülkede gerilemesi 8-10 hafta 

alacak 
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ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD'de yeni tip corona virüs (covid-19) 
salgınının gerilemeye başlamasının 8-10 hafta almasını beklediklerini söyledi. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
  
  

  

Hindistan'da 1.4 milyar kişiye sokağa çıkma yasağı! 
 
Korona virüsü ile mücadelede giderek daha fazla ülke sokağa çıkma yasağını 
tercih ediyor. 482 vakanın tespit edildiği dokuz kişinin öldüğü 1.4 milyon 
nüfuslu Hindistan'da, sadece bazı büyük kentlerde uygulanan sokağa çıkma 
yasağı tüm ülkeyi kapsayacak şekilde genişletildi. 
 
Kaynak | gazeteduvar.com.tr 
  
  

  

Almanların 8 yıllık corona virüsü raporu ortaya çıktı! 
 
Almanya'da Robert Koch Enstitüsü Başkanlığı'nda hazırlanan "Risk Analizi ve 
Halkı Koruma" başlıklı raporda 'SARS CoV' virüsünün mutasyona uğrayıp 
'pandemi' olacağı, tüm dünyayı etkileyeceği ve binlerce kişinin hayatını 
kaybetmesine neden olacağı belirtiliyor. Alman Meclisi'ne sunulan, 10.12.2012 
tarihli ve 17/12051 sayılı raporda dikkat çeken bulgular ve bilgiler içeriyor. 
Sekiz yıl önce yapılan salgın tahminine göre, yaşlıların yüzde 10'u bu virüsten 
etkilenecek ve virüs üç ayrı dalga halinde yayılacak. 
 
Kaynak | sozcu.com.tr 
  
  

  

Azerbaycan, ilk corona virüs testlerine Türkiye sayesinde kavuştu 
 
Azerbaycan Sağlık Bakanı Oktay Şireliyev, cprona virüsün (Kovid-19) ilk tanı 
testlerini Türkiye'nin aracılığı ile elde ettiklerini bildirdi. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
  
  

  

'Sağlık çalışanlarının yüzde 78'i maske, yüzde 74'ü koruyucu gözlük temin etmekte 

zorlanıyor' 
 
CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, enfeksiyon ve göğüs 
hastalıkları hekimleri, halk sağlığı uzmanları, diş hekimleri, İstanbul Tabipler 
Odası ile Eczacılar Odası temsilcilerinin de katılımıyla oluşturulan CHP İl 
Sağlık Komisyonu ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda koronavirüsü 
mücadelede acil yapılması gerekenler ve temel sorunlar değerlendirildi. 
 
Kaynak | cumhuriyet.com.tr 
  
  

  

Almanya'dan İtalya'ya 'corona virüsü' yardımı 
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Almanya'nın Saksonya Eyaleti, corona virüsü (Covid-19) en çok etkilediği 
ülkelerden biri olan İtalya'ya yardım başlattı. Yardım kapsamında 8 
koronavirüs vakası eyaletteki hastanelerde tedavi görecek. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
  
  

  

10 kişiden 4'ü önlem almıyor 
 
Gezici Araştırma Şirketi'nin anketi, Türkiye'de her 10 kişiden 4'ünün salgına 
karşı herhangi bir önlem almadığını ortaya koydu. Önlem almayanlar, "kısa 
sürede çözüm bulunacağı" ya da "kendisinin virüsten etkilenmeyeceği" gibi 
yanıtlar verdi. 
 
Kaynak | Cumhuriyet 
  
  

  

Çin'de coronavirüs yerine hanta virüs görüldü 
 
Çin'in Hubei eyaletinin Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyaya yayılan 
corona virüsün ardından bu kez de hanta virüs nedeniyle bir kişi hayatını 
kaybetti. 
 
Kaynak | Yurt Gazetesi 
  
  

  

Ambulanslara refakatçi alınmayacak 
 
Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında ambulansla hasta 
nakillerinde de yeni uygulama başlattı. Buna göre artık ambulanslarda kişisel 
koruyucu ekipman hazır olarak bulundurulacak. 
 
Kaynak | Hürriyet 
  
  

  

Almanya Ligi'nde erteleme uzuyor 
 
Salgın nedeniyle daha önce 2 Nisan'a kadar ertelenen Almanya Bundesliga 1 
ve 2'de ikinci erteleme gündemde. Almanya Futbol Lig Yönetimi, maçların 30 
Nisan'dan önce başlamaması tavsiyesinde bulundu. Son kararı lig yönetimini 
elinde bulunduran Kulüpler Birliği verecek. Öte yandan Bayern Münih'in 
Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski yeni tip Covid-19 salgınıyla mücadele 
için 1 milyon Euro bağış yaptığını açıkladı. 
 
Kaynak | Korkusuz 
  
  

  

Türkiye'nin gizli virüs silahı; kolonya 
 
Vaka sayısının artması paralelinde Türkiye genelinde el dezenfektanına 
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alternatif olarak kolonya kullanımının artması, dış basında haberlere konu 
oluyor. Fransız haber ajansı AFP, ülkede halkın yoğun olarak kullandığı 
kolonyayı, Covid-19 salgınıyla mücadelede "Türkiye'nin gizli silahı" olarak 
niteledi. Ajans, yüksek derecede alkol içerdiği için pek çok Türk'ün kolonyayla 
ellerini ve yüzlerini temiz tutmaya çalıştığını ve böylece virüse yakalanma 
riskini önlemeyi amaçladığını yazdı. 
 
Kaynak | Dünya 
  
  

  

KKTC'de sokağa çıkma yasağını ihlal edene 3 bin 600 tl para cezası 
 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kısmi sokağa çıkma yasağını ihlal 
eden 72 kişiye, kişi başı 3 bin 600 TL para cezası uygulandı. 
 
Kaynak | haberler.com 
  
  

  

Jandarma 65 yaş üstü yaşlıların ihtiyaçlarını karşıladı 
 
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, korona virüs nedeniyle sokağa 
çıkamayan 65 yaş üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı. 
 
Kaynak | haberler.com 
  
  

  

İngiliz basınından corona virüsü yorumu: Özgürlüğün sonu 
 
İngiltere'de gazeteler, yeni tip corona virüsü salgının yayılmasını durdurmak 
için alınan kısmi sokağa çıkış yasağını "Özgürlüğün sonu" ve "Tecrit" 
manşetleriyle duyurdu. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
  
  

  

Güney Kore'de milli takım tesisleri corona virüs hastalarına hizmet verecek! 
 
Güney Kore Futbol Milli Takımı'nın antrenman tesisleri yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) tedavisi gören hastalar için hizmet verecek. 
 
Kaynak | hurriyet.com.tr 
  
  

  

Dünyaca ünlü isim koronavirüs savaşını kaybetti 
 
Dünyaca ünlü cazcı Emmanuel N'Djoke Dibango, corona virüse karşı verdiği 
yaşam mücadelesini kaybetti. 
 
Kaynak | haberler.com 
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Dünya genelinde Corona Virüs bulaşan kişi sayısı 382 bini geçti 
 
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye 
yayılan yeni tip Corona Virüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi 
sayısı 382 bini aştı. 
 
Kaynak | hurriyet.com.tr 
  
  

  

Corona virüs'e karşı İngiltere'de sert tedbirler 
 
Corona virüs salgını Avrupa kıtasında can almaya devam ediyor. İngiltere 
ölümcül virüse karşı en sert tedbirleri açıkladı. Karantina altındaki İtalya'da iki 
gündür can kaybında azalma gözleniyor. Fransa'da ise vaka sayısında 
bugüne kadar 24 saatte görülen en yüksek artış kaydedildi. 
 
Kaynak | ntv.com.tr 
  
  

  

Corona virüs nedeniyle hastalarla görüntülü görüşme 
 
Corona Virüs tedbirleri kapsamında hastanelere ziyaretçi kısıtlaması 
getirilmesinin ardından Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp 
Merkezi'nde hizmete giren 'Görüntülü Görüşme Merkezi' ile hasta yakınları, 
yoğun bakımda yatan hastaları ile anlık görüntülü görüştürülüyor. 
 
Kaynak | hurriyet.com.tr 
  
  

  

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanı Koca ile görüştü 
 
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kardeşi Fikriye 
Dalgıç'ın vefatı nedeniyle başsağlığı dileklerini ileten Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca ile telefonda görüştü. 
 
Kaynak | haberler.com 
  
  

  

Avrupa'da corona virüs nedeniyle toplam 26 Türk hayatını kaybetti 
 
Avrupa'da salgın nedeniyle yaşamını yitiren Türklerden 6'sı Hollanda'da, 12'si 
Fransa'da, 3'ü Belçika'da, 3'ü Almanya'da, 1'i İngiltere'de, 1'i de Avusturya'da 
ikamet ediyordu. 
 
Kaynak | posta.com.tr 
  
  

  

Almanya'nın aldığı 6 milyon maske kayboldu 
 
Almanya'nın yeni tip corona virüse (Covid-19) karşı mücadele çerçevesinde 
sağlık merkezleri ve hastanelerde kullanılmak üzere satın aldığı 6 milyon 
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maskenin kaybolduğu bildirildi. 
 
Kaynak | ntv.com.tr 
  
  

  

Adalar'da corona virüs sessizliği! sokaklar boş kaldı 
 
Corona virüs salgını sonrası Büyükada sokaklarında sessizlik hakim. Yerli ve 
yabancı ziyaretçilerin gelmediği Adalar'da tedbirler kapsamında dükkan ve 
restoranların çoğu kapalı. Adalar halkının ise 'Evde Kal' çağrısı nedeniyle 
evlerinden çıkmadığı görülüyor. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
  
  

  

ABD'de üst düzey CEO'lar borsa çökmeden önce 9,2 milyar dolarlık satış yaptı 
 
ABD'de, hisseleri borsada işlem gören şirketlerin üst düzey yöneticilerinin, 
yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle finansal piyasalarda yaşanan 
çöküş öncesinde toplam 9,2 milyar dolar değerindeki şahsi hisselerini 
sattıkları belirtildi. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
  
  

  

95 yaşında corona virüsünü yendi 
 
95 yaşındaki İtalyan kadın corona virüsüne karşı verdiği mücadeleyi kazandı. 
Taburcu edilen Alma Clara Corsini, ülkede virüsü yenen en yaşlı kişi oldu. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
  
  

  

4 ilin corona virüs testleri Malatya'da yapılıyor 
 
Malatya'daki İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde Malatya'nın yanı 
sıra Elazığ, Adıyaman ve Tunceli'den gelen Corona Virüs numuneleri test 
ediliyor. 
 
Kaynak | hurriyet.com.tr 
  
  

  

Evden çıkamayanlara, 65 yaş ve üzeri vatandaşlara online destek 
 
Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde uzman psikologlar, yeni tip koronavirüs 
(Covid-19) salgınına karşı, ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında evden 
çıkma sınırlandırılması getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan 
vatandaşları arayarak online psikolojik destek veriyor. Görüşmelerde 
koronavirüs kaygısını aşmanın yolları anlatılırken, evde yapılabilecekler listesi 
de öneriliyor. 
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Kaynak | haberturk.com 
  
  

  

'Turizm sektörü koronavirüsten ders çıkartmalı' 
 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi ilan edilen yeni tip 
koronavirüs (corona virus) her sektörü etkilediği gibi turizmi de durma 
noktasına getirdi. Hotel Marketing Dijital İletişim Direktörü Bahadır Çakar ise 
son gelişmeler ışığında otelcilerin bu durumdan ders çıkarması gerektiğini 
söyledi. 
 
Kaynak | karar.com 
  
  

  

'Korona salgını sigortalı çalışanlarda yeni hakları gündeme getirebilir' 
 
Sigortalı çalışanlar açısından koronavirüs salgınıyla birlikte iş kazası ve 
meslek hastalığı sigortasından yararlanmanın gündeme gelebileceğine vurgu 
yapan İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanı Şebnem Kılıç, "Kuluçka süresi 
sonunda ortaya çıkan rahatsızlıklar nedeniyle sigortalının zarar görmesi, diğer 
şartlar da varsa iş kazası olarak tanımlanabilir" dedi. 
 
Kaynak | haberler.com 
  
  

  

Afrika ülkeleri için 150 milyar dolar istedi 
 
Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınından 
olumsuz etkilenmesi nedeniyle G20 ülkelerine destek çağrısında bulundu. 
 
Kaynak | Yurt Gazetesi 
 

       
 

 

  
  

  

        
 

  
     Koronavirüs Sağlık Haberleri    

         

   

   Koronavirüs Doktor Açıklamaları    
 

       

   

Corona virüsün yüzeylerde 17 gün yaşadığı ortaya çıktı 
 
ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, daha önce yüzeylerde 3 gün 
yaşadığı tahmin edilen yeni tip Corona virüsün, bundan 5 kat daha uzun süre 
canlı kaldığını açıkladı. 
 
Kaynak | ntv.com.tr 
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'Doğru dezenfektan, doğru korunma demektir' 
 
Biyolog Pınar Kuradacı, tüm dünyayı etkileyen Koronavirüsle (COVİD-19) 
mücadele kapsamında aldığımız dezenfekte önemleri hakkında açıklamalarda 
bulundu. Kuradacı, "Virüslerin eller ile taşınması belirleyicidir. Doğru el 
yıkamanın yanı sıra alacağımız dezenfekte malzemesinin içeriği, raf ömrü, 
sağlık bakanlığı onayını da özellikle incelemek çok önemli" dedi. 
 
Kaynak | haberler.com 
  
  

  

Korona yazın yok olur mu? 
 
Dünya genelinde COVID-19 vakaları ve can kayıpları artmaya devam 
ederken, virüsün bulaşma hızı ve dayanıklılığına dair bilim insanlarının 
araştırmaları da sürüyor. Çin'deki Beihang ve Tsinghua üniversiteleri 
araştırmacıları, artan hava sıcaklıkları ile nem oranının muhtemelen dünya 
genelinde koronavirüsün yayılma hızını yavaşlatacağını, ancak hava 
değişiminin tek başma hastalığı durduramayacağım belirtti. 
 
Kaynak | Hürriyet 
  
  

  

'Covid-19 virüsü belirleyecek test kiti üzerinde çalışıyoruz' 
 
Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhsin Konuk, Koronavirüs 
salgını sürecinde moleküler biyoloji ve genetik bölümünün öneminin bir kez 
daha anlaşıldığına dikkat çekti. 
 
Kaynak | haberler.com 
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