
  

         

   

   Hükümet ve DSÖ Açıklamaları    
 

       

   

Acımız artıyor: 4 ölü 359 hasta 
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün bir hastanın daha koronavirüsten hayatını 
kaybettiğini, can kaybının 4'e yükseldiğini açıkladı. Son 24 saatte bin 981 
testten 168'inin pozitif çıktığım belirten Bakan Koca, hasta sayısının 359'a 
yükseldiğin söyledi. 
 
Kaynak | Hürriyet 
  
  

  

Günlük test sayısında 15 bine ulaşmalıyız 
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önümüzdeki bir iki gün içinde hızlı tanı kitinin 
devreye gireceğini açıkladı. Meclis'te koronavirüs salgınına ilişkin olarak 
milletvekillerini bilgilendiren Koca, bugüne kadar 10 bini geçen test yaptıklarını 
belirterek, "Önümüzdeki günlerde test sayımızın çok artacağını düşünüyoruz. 
Günlük en az 10-15 bin test yapabilir hale gelmek istiyoruz" dedi. 
 
Kaynak | Dünya 
  
  

  

Berat Albayrak'tan sokağa çıkma yasağı açıklaması: Şu anda gündemimizde yok 
 
Corona virüs sonrası ekonomiye yönelik alınan tedbirlere ilişkin önemli 
açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sokağa 
çıkma yasağı şu anda gündemimizde yok. Likidite ve finansmana erişim 
açısından bir sorunumuz yok." dedi. Albayrak ayrıca, "Özel durumlar hariç 
kamuda evden çalışma olmayacak." ifadelerini kullandı. 
 
Kaynak | posta.com.tr 
  
  

  

Karanlıktan güçlenerek çıkacağız, artık eski dünya olmayacak 
 
MHP Lideri Devlet Bahçeli dün yaptığı açıklamada Türkiye'nin içinde 
bulunduğu salgın durumundan güçlenerek çıkacağını belirtti. 
 
Kaynak | Hürriyet 
  
  

  

'Korona bilgilendirme web sitesi' yayına girdi 
 
Sağlık Bakanlığı, corona virüs mücadelesinde vatandaşların hastalık riskini 
online sorgulayabilecekleri 'Korona Bilgilendirme Web sitesi'nin yayına 
girdiğini, ilk bir saatte 100 bin kişiye ulaştığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan 
yazılı açıklamada, daha önce 184 hattından yapılan uygulamanın şimdi de 

   

   

http://www.medyatakip.com/medya_sistem/yb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=w5jJhtiXn8056gR8YknbBA..&st=2
http://www.medyatakip.com/medya_sistem/yb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=w5jJhtiXn81S5CBoKz-TCQ..&st=2
http://www.medyatakip.com/medya_sistem/eb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=S-TvsB91aH0jx1LbJouP4A..&st=2
http://www.medyatakip.com/medya_sistem/yb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=w5jJhtiXn820uciDm_5PJA..&st=2


'koronaonlem.saglik.gov.tr' üzerinden hizmete sunulduğu bildirildi. 
 
Kaynak | posta.com.tr 
  
  

  

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık personellerine teşekkür paylaşımı 
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı 
paylaşımda yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadelede görev alan sağlık 
personellerine teşekkür etti. 
 
Kaynak | ntv.com.tr 
 

   
 

   
 

 

  
  

  

        
 

  
     Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar    

         

   

   Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar    
 

   
 

   

   

ABD/Kudlow: Küçük işletmelere destek planı 250-300 milyar dolar 
 
Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kudlow, hükümetin Covid-19 nedeniyle 
desteğe ihtiyaç duyan küçük işletmeler için 250-300 milyar dolarlık kaynak 
ayırma planı bulunduğunu açıkladı. 
 
Kaynak | hurriyet.com.tr 
  
  

  

'Ekonomik İstikrar Kalkanı'na iş dünyasından ve ihracatçıdan destek 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen 
'Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı'nın ardından alınan önlemleri duyurdu. 
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık Komisyon Üyesi ve Esteworld Saç 
Ekimi ve Plastik Cerrahi Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Servet 
Terziler, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 
söz konusu paketin, Türk ekonomisi, KOBİ'ler ve holding şirketleri için can 
suyu niteliğinde olduğunu dile getirdi. 
 
Kaynak | ntv.com.tr 
  
  

  

BDDK'dan bankacılık dışı finans için yeni karar 
 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankacılık dışı finansal 
kuruluşlarda tasfiye olunacak alacak süresini uzattı. 
 
Kaynak | Dünya 
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'Üretim ve istihdam sağlayan birçok işletme süreçten etkilendi' 
 
Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim 
Kurulu Üyesi Özer Matlı, üretim, ticaret ve istihdamın yara almadan 
devamının sağlaması adına, Koronavirüs (Covid-19)'un neden olacağı 
tahribatı azaltacak önlemler paketi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. 
 
Kaynak | dunya.com 
  
  

  

100 milyar TL'lik korona virüsü paketini ekonomistler yorumladı: Çalışan ve işsizlik 

eksik 
 
Birçok ülkede insani krize neden olan Corona virüsü salgını can almaya 
devam ederken ülkelerin ekonomik istikrarı da bozulmaya başladı. Geçtiğimiz 
günlerde ABD ve Avrupa ülkeleri ekonomilerini toparlamak için ekonomik 
tedbirler açıklarken Türkiye bugün önemli bir adım atarak 100 milyar TL'lik bir 
ekonomi paketi duyurdu. Ekonomist Uğur Gürses, "Merkez Bankası (TCMB) 
İhtiyat Akçesi bugünler içindi ama kullanıldı. İhtiyat Akçesi ile hizmet 
sektöründe çalışan ve zor durumda olan milyonlarca kişiye biner TL'lik ödeme 
ya da çek verilmesi rahatlıkla yapılabilirdi. Toplamda hizmet sektöründe 15,8 
milyon kişi çalışıyor. Hepsine biner TL verseniz 15,8 milyar TL yapar, İhtiyat 
Akçesi'nden rahatlıkla karşılanabilirdi" diye konuştu. 
 
Kaynak | patronlardunyasi.com 
  
  

  

Çin'de perakende sektörünün yüzde 90'ı kapılarını açtı 
 
Çin Ticaret Bakanlığı, yeni corona virüsten kaynaklı Covid-19 salgınının 
tüketime etkisinin kısa vadede büyük olduğunu, ancak tedbirlerin 
uygulanmasıyla tüketimin uzun vadede istikrarlı gelişme eğiliminin 
değişmeyeceğini açıkladı. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
  
  

  

50 milyon 
 
Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi tarafından açıklanan verilere göre,seyahat 
ve turizm sektöründe 50 milyon kişi COVID-19 salgını nedeniyle işini 
kaybetme riski ile karşı karşıya. 
 
Kaynak | Dünya 
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     Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları    

         

   

   Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları    
 

       

   

AK Parti'den belediye başkanlarına corona virüs tedbirleri genelgesi 
 
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet 
Özhaseki, partisinin belediye başkanlarına yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) 
salgınıyla mücadele sürecinde alınması gereken tedbirlerle ilgili genelge 
gönderdi. Genelgede, Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karantina tedbirlerine 
riayet edilmesine katkı sağlanması ve insanların yakın temasta bulunmasına 
yol açacak organizasyonların iptal edilmesi istendi. 
 
Kaynak | hurriyet.com.tr 
  
  

  

Süper Lig'de maçlar ertelendi! 
 
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in 
ertelendiğini açıkladı. Futbol ile birlikte basketbol ve voleybol ligleri de 
ertelenirken süre hakkında tarih verilmedi. 
 
Kaynak | hurriyet.com.tr 
  
  

  

Barolardan acil çağrı: Adli ve idari yargıda süre durdurulsun 
 
Aralarında Kayseri Barosunun da yer aldığı 74 ilin baro başkanlarının 
katılımıyla hazırlanan 'İLGİLİ' yazı ile Adalet Bakanlığına Adli ve İdari Yargıda 
sürelerin durdurulması istendi. Kayseri Baro Başkanı Cavit Dursun Baroların 
aldığı ortak kararı açıkladı. Dursun, "Yaşamakta olduğumuz Corona Virüs 
tehlikesi nedeniyle, Bakanlığınız tarafından alınan önlemlerle birlikte, son kez 
HSK tarafından verilen tavsiye niteliğindeki karar çerçevesinde, çalışma 
alanlarımız olan adliyelerdeki yoğunluğun azaltılması bağlamında 
duruşmaların ertelenmesi gündeme gelmiştir" ifadelerini kullandı. 
 
Kaynak | Yurt Gazetesi 
  
  

  

Otellere korona kanunları 
 
Sağlık Bakanlığı tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle 
otellerin alması gereken önlemleri açıkladı. Buna göre oteller, misafirlerin 
konaklama sonrası seyahat planlarını da kayıt altına alacak. 
 
Kaynak | Hürriyet 
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Nüfus Müdürlüğü'nde randevusuz işlem yok 
 
Antalya Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, zorunlu ve acil haller dışında kimlik 
kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatlarını bugünden itibaren 
randevusuz almayacağını duyurdu. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık 
İşleri Genel Müdürlüğü, koronavirüs tedbirleri kapsamında, zorunlu ve acil 
haller dışında kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi müracaatlarının 
bugünden itibaren randevusuz alınmayacağını bildirdi. 
 
Kaynak | Milliyet Akdeniz 
  
  

  

Toyota ve BMW üretime ara veriyor 
 
Toyota ve BMW, yeni tip koronavirtis (Covid-19) salgını nedeniyle Avrupa'da 
üretime ara verme kararı aldı. Toyota'dan yapılan yazılı açıklamada, 
Avrupa'da koronavirüs salgınının hızlandığı, bunun ekonomik ve sosyal 
etkilere yol açtığı belirtildi. 
 
Kaynak | Yurt Gazetesi 
  
  

  

Tapuda yeni dönem! İnternetten yapılacak 
 
Tapu ve Kadastro 24. Bölge Müdürü Hasan Dayıkaraca, korona virüsü 
tedbirleri kapsamında, Web-Tapu projesi ile tapu ve kadastro müdürlüklerine 
gitmeden internetten işlem başvurusu yapılabildiğini hatırlatarak, sadece ıslak 
imzalı belgeler için müdürlüklere gidilebileceğini bildirdi. 
 
Kaynak | haberler.com 
  
  

  

Bağcılar Belediyesi'nden koronavirüse karşı yeni önlem 
 
Koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Bağcılar Belediyesi 
tarafından bina içindeki çay ocaklarında cam bardakları yerine tek kullanımlık 
karton bardağa geçildi. 
 
Kaynak | haberler.com 
  
  

  

Bahçelievler'de, koronavirüse karşı tedbir çalışmaları aralıksız devam ediyor 
 
Bahçelievler Belediyesi, koronavirüse (Covid-19) karşı tedbir çalışmalarını 
aralıksız sürdürüyor. 
 
Kaynak | haberler.com 
  
  

  

Bilim Kurulu'ndan restoranlara '1 metre' uyarısı 
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Tüm dünyaya hızla yayılan yeni tip corona virüse karşı önlem alınmaya 
devam ediliyor. Koronavirüs Bilim Kurulu, restoranlarda masalar arasındaki 
mesafenin en az 1 metre olması kararı aldı. 
 
Kaynak | ntv.com.tr 
  
  

  

Boyner ve YKM mağazaları geçici olarak kapandı 
 
Boyner açıklamasına göre, COVID-19'un küresel olarak gündeme geldiği 
günden bu yana müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını korumak adına 
mağazalarında, merkez ofisinde ve depolarında önlemler alan Boyner, 
salgının yavaşlatılmasına destek olmak için mağazacılık operasyonlarına ara 
verdi. 
 
Kaynak | sabah.com.tr 
  
  

  

BUDO seferlerine corona düzenlemesi! 8'e düştü 
 
Bursa Büyükşehir Belediyesi Deniz Otobüsleri İşletmesi (BUDO), corona virüs 
salgını sebebiyle yolcu talebi olmaması yüzünden haftalık 28 olan sefer 
sayısını 8'e düşürdü. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
  
  

  

İzmir'de hastanelerde 'koronavirüs' önlemi 
 
İzmir'de hastanelerde koronavirüs salgınına karşı teyakkuza geçen yetkililer, 
çeşitli önlemler alarak hazırlıklarını tamamladı. 
 
Kaynak | hurriyet.com.tr 
 

       
 

 

  
  

  

        
 

  
     Koronavirüs Genel Haberler    

         

   

   Koronavirüs Genel Haberler    
 

       

   

ABD'liler ücretsiz korona virüs testi yaptırabilecek 
 
ABD Başkanı Donald Trump, ülkeyi etkisi altına alan korona virüsü (Covid-19) 
salgını ile mücadele kapsamında ABD'lilere ücretsiz olarak test yapılmasını 
öngören yasa tasarısını imzaladı. 
 
Kaynak | haberler.com 
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'2. Dünya Savaşı'ndan beri en büyük sınamayla karşı karşıyayız' 
 
Almanya Başbakanı Angela Merkel, corona virüsün (Covid-19) yayılmasına 
karşı alınan kurallara uyulmasını istediği bir ulusa sesleniş konuşması 
gerçekleştirdi. Merkel, ulusa sesleniş konuşmasında, milyonlarca kişinin iş 
yerine, çocukların da okula ve kreşe gidemediğine, tiyatro ve sinemaların 
kapandığına işaret ederek corona virüs ülkedeki yaşamı değiştirdiğini belirtti. 
 
Kaynak | Yurt Gazetesi 
  
  

  

Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 34'e çıktı 
 
Almanya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 
34'e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 12 bin 910 olarak açıklandı. 
 
Kaynak | dha.com.tr 
  
  

  

BM: Virüsün yayılmasına izin verirsek milyonlarca insan ölecek 
 
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs 
(Covid-19) salgınına ilişkin, 'Virüsün özellikle dünyanın en savunmasız 
bölgelerinde orman yangını gibi yayılmasına izin verirsek milyonlarca insan 
ölecek.' uyarısında bulundu. 
 
Kaynak | ntv.com.tr 
  
  

  

İran'da tablo ağırlaşıyor 
 
ABD'nin yaptırımları nedeniyle ekonomik krizin derinleştiği ve koronavirüs 
salgınının Çin, İtalya dışında en fazla can aldığı İran'da kaygılar artıyor. Sağlık 
Bakanlığı Sözcüsü, ülkede her saat 50 kişinin Covid-19'a yakalandığını ve bu 
virüsten dolayı her 10 dakikada bir kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. 
 
Kaynak | Cumhuriyet 
  
  

  

İtalya Çin'i geçti 
 
Tüm dünyada koronavirüs endişesi sürüyor. Hastalığın ilk çıktığı yer olan 
Çin'in Vuhan kentinde yeni yerli vakaya rastlanmazken, İtalya'da korona 
kaynaklı ölümlerin sayısı Çin'i geride bıraktı. Dün 427 ölüm rapor edilen 
İtalya'da toplam can kaybı 3.405'e yükseldi. 
 
Kaynak | Hürriyet 
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Fransa İçişleri Bakanı: Karantinayı çiğneyenler kendini kahraman sanıyor ama 

embesiller 
 
Avrupa ülkelerinin Corona Virüsüne karşı aldığı önlemler artmaya devam 
ederken Fransa ve İtalya'da yetkililer karantina önlemlerini ihlal edenlerden 
şikayetçi. Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, ülkede Corona Virüs 
salgınına karşı alınan önlemlerin çiğneyenlerin 'embesil' olduğunu söyledi. 
 
Kaynak | hurriyet.com.tr 
  
  

  

ABD'de Corona Virüs kaynaklı ölü sayısı 150'ye yükseldi 
 
ABD'de yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) kaynaklı vaka sayısının 9 bin 345'e, 
ölü sayısının ise 150'ye yükseldiği bildirildi. 
 
Kaynak | hurriyet.com.tr 
  
  

  

NATO'dan korona açıklaması: 'Tatbikatlar iptal' 
 
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sanal ortamda düzenlediği basın 
toplantısında korona virüsü nedeniyle, "NATO tatbikatları ertelenmiş ya da 
iptal edilmiştir" dedi. 
 
Kaynak | haberler.com 
  
  

  

Yerli solunum cihazı üretiliyor 
 
Koronavirüs'ün sebep olduğu solunum yolları rahatsızlığının ileri safhasında 
solunum cihazı ihtiyacı artıyor. Türkiye'de bu cihazların üretimi konusunda 
yola çıkan Biosys girişimi TÜBİTAK ve ASELSAN destekli üretime Bilkent 
Cvberpark'ta devam ediyor. BİOSYS Biyomedikal alanında uzman mühendis 
ve doktorlarla yaptığı 5 yıllık Ar-Ge çalışmaları sonucunda ileri düzey ilk yerli 
mekanik ventilatörü üretti. 
 
Kaynak | Sabah 
  
  

  

500 milyon kişi evlerine kapandı 
 
Tüm dünyada koronavirüs endişesi sürüyor. Çin'de hastalığın ilk çıktığı yer 
olan Vuhan'da yerli vaka sayısı sıfırlanırken Fransız AFP Ajansı'na göre 
dünyada hali hazırda 500 milyon kişi önlemler çerçevesinde evine kapandı. 
 
Kaynak | Hürriyet Taşra 
  
  

  

Koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapattı 
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Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Yeni 
Zelanda Başbakan'ı Ardern, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) yayılmasını 
önlemek için alman önlemleri açıkladı. 
 
Kaynak | Yurt Gazetesi 
  
  

  

NASA, evden çalışma sistemine geçti 
 
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 2 görevlide yeni tip 
koronavirüs (Covid-19) tespit edilmesi üzerine evden çalışma sistemine geçti. 
 
Kaynak | Yurt Gazetesi 
  
  

  

Virüste çözüm yolu: Test test test 
 
Çin'den ortaya çıkıp dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı 
mücadelede erken davranan ve testleri yaygınlaştıran ülkeler vaka sayısı 
yüksek rakamlara ulaşmadan kontrol altına alınabiliyor. 
 
Kaynak | Karar 
  
  

  

Türkiye'de sağlıkçılara alkışlı destek 
 
Türkiye Corona virüsü ile mücadele ederken, dün akşam saat 21.00'da ülke 
genelinde eş zamanlı olarak sağlık çalışanları için alkış eylemi yapıldı. 
Balkonlara çıkan, vatandaşlar sağlık çalışanlarını alkışladı. 
 
Kaynak | Sözcü 
  
  

  

Dedektif Raquel de yakalandı 
 
LA Casa de Papel dizisinde 'Dedektif Raquel' karakterini canlandıran Itziar 
Ituno'ya (45) COVID-19 teşhisi konuldu. Ayrıca Game ofThrones dizisinin 
yıldızlarından Indira Varma da koronavirüse yakalananlar arasında. 
 
Kaynak | Hürriyet 
  
  

  

10 bin kişiye asılsız 'corona virüs' mesajı attı, tutuklandı 
 
Adana'da yaklaşık 10 bin kişiye asılsız 'Corona Virüs' mesajı atan Çukurova 
İlçe Müftülüğü'nde görevli memur A.T., 'halk arasında endişe, korku ve panik 
yaratmak' suçundan tutuklandı. 
 
Kaynak | hurriyet.com.tr 
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4 dev şirketten önemli corona virüs kararı 
 
ABD merkezli Ford Motor Company, General Motors ve Fiat Chrysler, bu 
şirketlerde çalışan 150 bin işçiyi temsil eden sendikaların çağrısıyla, Covid-19 
salgınına karşı ABD'deki fabrikalarını kapatacaklarını duyurdular. 
 
Kaynak | hurriyet.com.tr 
  
  

  

5 büyük ligin koronavirüs kaybı 4 milyar euro 
 
Koronavirüs nedeniyle ertelenen 5 büyük ligde kulüplerin toplam kaybı 4 
milyar euro'ya kadar çıkıyor. En büyük gelir kaybını ise 1 milyar 250 milyon 
euro'yla Premier Lig yaşacak. 
 
Kaynak | haberturk.com 
  
  

  

AB Brexit Başmüzakerecisi Barnier ve siyasetçi Özdemir korona virüsüne yakalandı 
 
Almanya'da siyasetçi Cem Özdemir ve AB Brexit Başmüzakerecisi Michel 
Barnier'in korona virüs test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı. 
 
Kaynak | haberler.com 
  
  

  

AB: 100 binden fazla Avrupalının evine dönmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz 
 
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Covid-19 olarak bilinen 
koronavirüs nedeniyle yurt dışında mahsur kalan 100 binden fazla Avrupalının 
ülkelerine geri dönmeyi beklediğini duyurdu. 
 
Kaynak | haberler.com 
  
  

  

ABD kongresinde korona virüs alarmı 
 
ABD Temsilciler Meclisi Güney Florida vekili Cumhuriyetçi Mario Diaz-Balart 
ve Utah eyaletinden Demokrat Parti temsilcisi Ben McAdams'ın korona virüsü 
testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. 
 
Kaynak | iha.com.tr 
  
  

  

ABD'de aynı aileden 3 kişi koronavirüsten öldü, 4'ü yoğun bakımda, 20'si karantinaya 

alındı 
 
Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde aynı aileden 3 kişi 
koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İtalyan kökenli Amerikalı ailenin diğer 
4 üyesi ise Covid-19 nedeniyle hastanede tedavi görüyor. 
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Kaynak | haberler.com 
  
  

  

ABD'den Afganistan'da bin 500 personele karantina 
 
ABD, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle, Afganistan'daki 
kuvvetlerinin bulunduğu üslerde hareket ve intikalleri sınırlandırırken, son 
haftalarda Afganistan'a gelen bin 500 civarındaki askeri ve sivil personeli 
karantina altına aldığını açıkladı. 
 
Kaynak | ntv.com.tr 
  
  

  

Avrupa'da corona virüs kaynaklı ölü sayısı Asya'yı geçti 
 
Avrupa'da corona virüs kaynaklı toplam ölü sayısı Asya'dakini geçti. 
Olağanüstü hal ilan eden ülkelere her gün yenileri ekleniyor. Belçika ve 
Finlandiya da OHAL ilan etti. Finlandiya'da 70 yaşın üzerindekilerin sokağa 
çıkması tamamen yasaklandı. Okullar 13 Nisan'a kadar tatil edildi. 
Hollanda'da yapılması planlanan Eurovision şarkı yarışması iptal edildi. 
 
Kaynak | ntv.com.tr 
  
  

  

Aydın Tabip Odası'nın genel kurulu iptal edildi 
 
Aydın Tabip Odası tarafından yapılan açıklama ile Mart ayının son haftasında 
yapılacak olan genel kurulun salgın hastalık nedeniyle iptal edildiği belirtildi. 
 
Kaynak | haberler.com 
  
  

  

Corona Virüs Afrika genelinde 17 can aldı 
 
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika genelinde yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) 
nedeniyle 17 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. 
 
Kaynak | hurriyet.com.tr 
  
  

  

Corona virüs kaygısı ile nasıl başa çıkılır? 
 
Korku, tıpkı bir virüs gibi, bulaşıcıdır. Şu anda corona virusun yanı sıra bir de 
anksiyete salgını yaşıyoruz. Covid-19'un patlak vermesi günlük hayatımızı 
ciddi şekilde etkilerden, yapacağımız en önemli şey sakin olup, evde kalmak. 
Yaşadığınız stresin de üstesinden gelmek, kriz anlarını hem mental hem de 
fiziksel olarak iyi bir şekilde atlatmanızı sağlayacak. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
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Corona virüs tehdidine karşı halde limona talep arttı 
 
Corona virüs salgını sonrası bazı uzmanlar vatandaşlara C vitamini tüketmesi 
çağrısında bulundu. Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesiyle birlikte 
limona olan talep de arttı. Vatandaşlar özellikle son bir haftadır en çok limonu 
tercih ediyor. Limonu sofralarda tüketmenin yanı sıra temizlik için kullandığını 
söyleyenler de var. Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde limonun kilosu 
geçen hafta 5 liradan satılırken, bu hafta toptancılarda kilosu 6,5 - 7 liradan 
satılmaya başladı. Talep konusunda limonu portakal, mandalina ve greyfurt 
takip ediyor. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
  
  

  

Covid-19 vaka sayısı Fas'ta 58, Tunus'ta 39 oldu 
 
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) Kuzey Afrika'da da 
etkisini artırırken, toplam vaka sayısı Fas'ta 58'e, Tunus'ta 39'a çıktı. 
 
Kaynak | hurriyet.com.tr 
  
  

  

Çin'den Rusya'ya korona virüsüne karşı tıbbi destek teklifi 
 
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmesinde 
Rusya'ya korona virüsü ile mücadelede tıbbi destek teklifinde bulundu. 
 
Kaynak | sabah.com.tr 
  
  

  

Elon Musk: Bir eksiklik olduğunda solunum cihazı üretebiliriz 
 
Elon Musk sık sık corona virüsünün abartıldığına inandığını Twitter'dan 
belirtiyor. Bu sefer ise Musk corona virüs için tepki çeken bir açıklamayla 
değil, iç rahatlatan bir tweet ile gündeme geldi. 
 
Kaynak | posta.com.tr 
  
  

  

Fiji'de ilk corona virüsü vakası tespit edildi 
 
Güney Pasifik ülkesi Fiji'de ilk yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakasının 
görüldüğü açıklandı. 
 
Kaynak | aksam.com.tr 
  
  

  

Hollanda'da corona virüs oturumunda bayılan sağlık bakanı istifa etti 
 
Hollanda'da çarşamba akşamı yeni tip corona virüs (covid-19) oturumunda 
bayılan Sağlık, Refah ve Spor Bakanı Bruno Bruins istifa etti. Bruins 
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çarşamba akşamı parlamentonun alt kanadını oluşturan Temsilciler 
Meclisi'nde Kovid-19 önlemlerinin görüşüldüğü oturum sırasında bayılmıştı. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
  
  

  

İmamoğlu: 60 yaş üstünün toplu taşıma kullanım oranı yüksek, lütfen uzak durun 
 
Toplu taşıma verileri ile ilgili istatistikleri Twitter hesabından paylaşan İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, risk altındaki yaş grubunda 
toplu taşıma kullanımının hâlâ yüksek olduğunu kaydetti. 
 
Kaynak | haberler.com 
  
  

  

İsrail'de Corona Virüs vaka sayısı 500'ü geçti 
 
İsrail Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip Corona Virüse (Kovid-19) 
yakalananların sayısının 529'a ulaştığını duyurdu. 
 
Kaynak | hurriyet.com.tr 
  
  

  

"Ekonomik İstikrar Kalkanı" için milletvekilleri ne dedi? 
 
Koronavirüsün ekonomiye olumsuz etkilerini azaltmak için 100 milyar lira 
büyüklüğündeki "Ekonomik İstikrar Kalkanı" açıklandı. Açıklanan yeni paket 
siyasi partiler tarafından da yakından takip edildi. CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Veli Ağbaba, işçilere yönelik alman kararların işverenlere verilen 
desteğe göre oldukça cılız kaldığını belirtti. 
 
Kaynak | Dünya 
  
  

  

Rusya'da ilk ölüm 
 
Rusya'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm meydana geldi. Ülkede toplam 147 
kişinin korona virüsü tedavisi gördüğü açıklandı. Ölen kişinin başkent 
Moskova'da tedavi gören 79 yaşında bir kadın olduğu açıklandı. 
 
Kaynak | Cumhuriyet 
  
  

  

Tesadüfün böylesi 
 
Küresel salgın haline gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 
karantina altına alınan ilk ticari gemi "M/V Corona" oldu. Güney Afrika'nın 
Cape Town limanında tutulan gemide üç gün önce bir mürettebatta Kovid-19 
virüsü belirtileri görüldü. 
 
Kaynak | Milliyet 
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   Koronavirüs Doktor Açıklamaları    
 

       

   

'Favipiravir' ilacı corona virüs tedavisinde kullanılacak 
 
Çinli araştırmacılar, Japonya tarafından geliştirilen grip ilacı Favipiravir'in 
corona virüs tedavisinde etkili olduğunu klinik çalışmalarla kanıtladıklarını 
açıkladı. Semptomları gerilettiği tespit edilen ilaç, virüsün tedavisinde 
kullanılacak. 
 
Kaynak | ntv.com.tr 
  
  

  

Virüsün genetiğini çözdük 
 
Rusya'da, Smorodintsev Grip Araştırma Enstitüsü'nden bilim insanları, 
Koronavirüsün (Covid-19) genetik şifresini tamamen çözdüklerini açıkladı. 
Rus TASS haber ajansının haberine göre, açıklamada virüsün genetik 
diziliminin aşı ve ilaç geliştirmede faydalı olacağı ifade edildi. 
 
Kaynak | Cumhuriyet (Şehir) 
  
  

  

Türk Böbrek Vakfı'ndan 60 bin diyaliz hastasına önemli uyarı 
 
Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk; "Temennimiz, başta ülkemiz olmak 
üzere tüm dünyanın bu süreci bir an evvel geride bırakmasıdır. 65 yaş üstü 
olan ve kronik hastalığı olanların, Sağlık Bakanlığı'nın oluşturduğu Bilim 
kurulunca da belirtildiği üzere risk grubunda olması büyük önem taşıyor" diye 
konuştu. 
 
Kaynak | Yurt Gazetesi 
  
  

  

'Covid-19'un kan bağışlarında meydana getirdiği düşüşü telafi edelim' 
 
Prof. Dr. H. Kaya Süer, günümüzdeki Covid-19 Pandemisi nedeniyle kan 
bağışı sayılarında belirgin bir azalma olduğunu söyledi. Süer, "Başta talasemi 
ve kanser hastaları olmak üzere ülkemizde düzenli kan nakli ihtiyacı bulunan 
hasta grupları için kan bağışında bulunun" çağrısında bulundu. 
 
Kaynak | iha.com.tr 
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Bilim kurulu üyesi Akçay: 'Covid-19 kış hastalığıdır' demek için yeterli kanıt yok 
 
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şule Akçay, "'Covid-19 kış 
hastalığıdır' demek için henüz yeterli kanıt yok. Bu virüs kış ayında başladı ve 
Çin'de de o esnada kış mevsimi vardı; fakat şu an sıcak iklimden bildirilen 
vakalar da var. Bundan dolayı 'Bu olay iklim olayıyla ilgilidir' diye henüz 
cesaretle söyleyemiyoruz" dedi. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
  
  

  

Doktor Öz koronavirüse karşı evde yapılması gerekenleri sıraladı 
 
Ülkemizde corona virüsüne karşı çeşitli önlemler alınırken, Dr. Mehmet Öz de 
evlerinde kalanlar için virüse karşı ev temizliği önerilerinde bulundu. Dr.Öz ve 
Ekibi Yotube kanalında yayınlanan videoda, evinizde ne gibi önlemler 
alabilirsiniz, evde hijyen nasıl olmalı gibi konulara değinildi... 
 
Kaynak | cumhuriyet.com.tr 
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73. Cannes Film Festivali corona virüs nedeniyle ertelendi 
 
Fransa'da 12-23 Mayıs'ta yapılması planlanan 73. Cannes Film Festivali, yeni 
tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi. 
 
Kaynak | posta.com.tr 
  
  

  

Eurovision 2020 iptal oldu 
 
Corona virüs, eğlence sektörü ve şov dünyasına da epey darbe vurmuş 
durumda. Tam 64 yıldır aralıksız düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması, 
2020 yılında düzenlenmeyecek. Yani Eurovision 2020 iptal oldu. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
  
  

  

Glastonbury Festivali de iptal edildi 
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Dünyanın en büyük açıkhava festivali Glastonbury de corona virüs önlemleri 
kapsamında iptal kararı aldı. 
 
Kaynak | ntv.com.tr 
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