
 
  

         

   

   Hükümet ve DSÖ Açıklamaları    
 

       

   

Bakan Koca açıkladı: 63 kişi daha hayatını kaybetti 
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından 
basın açıklaması yaptı. Koca, 63 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını 
kaybettiğini bildirdi. Bakan Koca, "Stratejimiz sabit hayat olmalıdır, yuvamız 
gücümüz olmalıdır. Şehirlerde hareketlilik ne kadar azalırsa o kadar hızlı galip 
geliriz" ifadelerini kullandı. Bakan Koca, en fazla koronavirüs vakasının 
İstanbul'da görüldüğünü, bu ili İzmir ve Ankara'nın takip ettiğini belirtti ve 
yaklaşık yüzde 60'la İstanbul'daki vaka sayısının 8 bin 852 olduğunu bildirdi. 
Koca, İzmir'de 853, Ankara'da 712, Konya'da 584, Kocaeli'de 410 vaka 
olduğunu belirtti ve toplam 39 ilde can kaybı olduğunu söyledi. Bakan Koca 
ayrıca, Hastalığa yakalanan sağlık çalışanı sayısı 601 kişi olduğunu açıkladı. 
Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.396, vaka sayısı 2.148, hayatını kaybeden 
sayısı 63, 333 kişi de taburcu oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 
277'ye ulaştı. 
 
Kaynak | posta.com.tr 
  
  

  

Bakan Albayrak'tan ücretli öğretmenlere müjde! 
 
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ücretli öğretmenlerin ve usta 
öğreticilerin ek ders ücreti ödemelerini yapmaya devam edeceklerini açıkladı. 
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonomik İstikrar 
Kalkanı ile Covid-19 salgınında etkilenen meslek gruplarımızın taleplerini 
yerine getirmeye devam ediyoruz. Ücretli öğretmenlerimizin ve usta 
öğreticilerimizin ek ders ücreti ödemelerini de bu süreç boyunca yapmaya 
devam edeceğiz" dedi. 
 
Kaynak | dha.com.tr 
  
  

  

Bakan Fahrettin Koca koronavirüs doktorlarıyla görüştü 
 
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Covid-19 hastalarını tedavi eden hekim ve 
sağlık çalışanları ile video konferans yoluyla görüştü. Bakan Koca, farklı illerde 
tedavi gören hastaların durumu ve tedavi süreçleriyle ilgili bilgi aldı. 
 
Kaynak | haberturk.com 
  
  

  

Bakan Soylu'dan yeni corona virüs açıklamaları 
 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sağlık sisteminin ayakta kalması bizim için 
önemli. Belirsiz bir süreç bu. Mümkün olduğunca herkesi evde tutmak 

   

   

http://www.medyatakip.com/medya_sistem/eb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=CRermxCDoaGnSZGwMNDaxw..&st=2
http://www.medyatakip.com/medya_sistem/eb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=cXh-aRgfR2IYMzumIPj-Wg..&st=2
http://www.medyatakip.com/medya_sistem/eb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=TzMIkhN6AY7ec2znMHgCRA..&st=2


istiyoruz" dedi. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
 

       
 

 

  
  

  

        
 

  
     Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar    

         

   

   Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar    
 

       

   

Mart ayı ihracatında %17 düşüş bekliyoruz 
 
Koronavirüs salgınının Türkiye'nin de ticaretini olumsuz etkilediğini belirten 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatın martta yüzde 17 civarında azalış 
beklediklerini söyledi. 
 
Kaynak | Dünya 
  
  

  

BM: Küresel ekonomi corona virüs nedeniyle yüzde 1 daralabilir 
 
Birleşmiş Milletler (BM), yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle 
küresel ekonominin yüzde 1 daralabileceğini bildirdi. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
  
  

  

Kampanyaya dev destek 
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan, Milli Dayanışma 
Kampanyası'na, Batı Akdeniz de sessiz kalmadı. Başta Antalya Valisi Münir 
Karaloğlu olmak üzere, milletvekilleri, belediye başkanları, rektörler 
maaşlarını,"Biz bize yeteriz" diyerek bağışladı. 
 
Kaynak | Milliyet Akdeniz 
  
  

  

Otomotiv ana sanayide üretim tamamen durdu 
 
Ana sanayide üretimin durması yan sanayiye de sıçradı. Sektörün çatı 
kuruluşu Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği'ın (TAYSAD) geçen hafta 
460 üyesi ile yaptığı anketin sonucuna göre; firmaların yüzde 40'ı, 30 Mart - 5 
Nisan tarihlerinde üretimi tamamen durdurma kararı aldığını belirtirken, yüzde 
50'yi aşkını kısmi çalışma, yüzde 13'ü de sosyal mesafeyi sağlayarak normal 
şekilde çalışmaya devam edeceğini bildirdi. 
 
Kaynak | Dünya 
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Limonda koronavirüs krizi 
 
İhracatçı Birlikleri tarafından 26 Mart'ta üyelerine gönderilen mesajda "Yetkili 
makamlardan alman şifahi bilgiye göre, COVID-19 salgını nedeniyle, 2019 
yılında limon rekoltesinin düşük olmasına bağlı olarak, limon ihracatının 
Ağustos 2020 tarihine kadar «İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin 
Tebliğ» kapsamına alınacağı, bu süreç içerisinde de limon ihracatı için sağlık 
sertifikası düzenlenmesi gerekeceği belirtilmiştir" denildi. 
 
Kaynak | Dünya 
  
  

  

Maskeli fırsatçılar ifşa edilecek 
 
Koronavirüs salgını sırasında talebi artan ürünlerde haksız fiyat artışı 
uygulayanlarla ilgili Reklam Kurulu'nun gerekçeli kararının 2 Nisan'da 
Bakanlığın internet sitesinde firma isimleriyle beraber yayımlanacağını 
açıklayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, son dönemde fahiş fiyatlara konu 
olan ürünler ve firmalarla ilgili denetimlerinin sürdüğünü, daha önce tespit 
ettikleri şirketlere Reklam Kurulu'nca idari para cezası kestiklerini anımsattı. 
 
Kaynak | Hürriyet 
  
  

  

Mersin Limanı'ndan transit ticarete destek 
 
Mersin Uluslararası Limanı'nda koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 
liman genelinde alman tedbirlere ek olarak., artan bekleme süreleri nedeniyle 
sıkıntılı günler yaşayan lojistik sektörünün finansal açıdan desteklenmesi 
adına 'transit konteyner ardiye' ve transit araç fuzuli işgaliye ücretlerine yüzde 
20 ile yüzde 50 arasında indirim yapıldı. 
 
Kaynak | Dünya 
  
  

  

'Üretim durursa hayat durur' diyerek patates ekimini sürdürüyorlar 
 
Bu yıl 20 bin dekar alanda patates üretimi beklenen ülkenin önemli patates 
üretim merkezlerinden biri olan Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Korana 
virüs Covid-19'a rağmen tarımın sürdürülebilmesi adına çiftçiler büyük bir 
fedakarlıkla patates ekimini sürdürüyor. 
 
Kaynak | haberler.com 
  
  

  

Bankalardan maaş ve ikramiye çekeceklere uyarı 
 
Bankalar, maaş ve bayram ikramiyesini çekmeye gidecek vatandaşları sosyal 
mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı. Bu gibi işlemlere de mümkünde 
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dijital kanalların kullanılması isteniyor. Bankalar, yeni tip crona virüs (Covid-
19) salgınına ilişkin tedbirlerin yoğunlaştığı bugünlerde hem maaş hem de 
yakın zamanda başlayacak bayram ikramiye ödemeleriyle ilgili olarak 
müşterilerine öncelikle dijital kanalları kullanmalarını tavsiye ediyor. 
 
Kaynak | aksam.com.tr 
  
  

  

Halkbank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 56 milyon TL destek verdi 
 
Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında geliştirdiği finansal ürünlerle Türkiye'ye 
hizmet etmeye devam eden Halkbank "Biz Bize Yeteriz" diyerek, Milli 
Dayanışma Kampanyası'na 56 milyon TL destek verdiğini açıkladı. Halkbank 
Finans Grubu bünyesinde görev yapan her çalışanı için net bir asgari ücret 
düzeyinde bağış gerçekleştirdi. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
  
  

  

ISO Türkiye İmalat PMI Mart'ta 48,1'e geriledi 
 
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri 
Endeksi) anketinin Mart 2020 dönemi sonuçları açıklandı. Eşik değer olan 
50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket 
sonuçlarına göre, Şubat'ta 52,4 olarak ölçülen PMI mart ayında 48,1'e 
gerileyerek son üç ayda ilk kez eşik değer 50'nin altında kaydedildi. 
Sektördeki zorlukların büyük ölçüde küresel koronavirüs (COVID-19) 
salgınından kaynaklandığı belirtildi. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
 

       
 

 

  
  

  

        
 

  
     Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları    

         

   

   Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları    
 

       

   

Mersin'de psikososyal destek hattı kuruldu 
 
DÜNYA Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen yeni tip koronavirüs ile 
mücadelede alınan tedbirler kapsamında, evde kalan vatandaşların 
yaşadıkları sorunların çözümüne katkı sunmak amacıyla Mersin İl Sağlık 
Müdürlüğü tarafından oluşturulan psikososyal destek hattı ile hizmet veriyor. 
 
Kaynak | Sabah Güney 
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Sağlık çalışanlarına desteğe devam 
 
İş dünyasının sağlık çalışanlarına desteği de sürüyor. İş Bankası Grubu, 
koronavirüs salgını ile mücadeleye destek vermek amacıyla Sağlık Bakanlığı 
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki hastanelerin ihtiyaçlarının 
karşılanmasında kullanılmak üzere 10 milyon TL'lik kaynak ayıracak. 
 
Kaynak | Sabah (Avrupa) 
  
  

  

43 ilin geçiş noktasındaki tüm araçlar durduruldu 
 
Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında bulunan ve 'kilit kavşak' olarak nitelendirilen 
Kırıkkale'de, korona virüs denetimleri kapsamında araçların denetimsiz 
geçişine izin verilmedi. 
 
Kaynak | haberler.com 
  
  

  

Ankara'da karantinada olan 2 bin 25 kişi tahliye edildi 
 
Yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, Suudi 
Arabistan'dan dönen ve 15 Mart'ta Ankara'nın Gölbaşı ile Haymana ilçelerinde 
bulunan öğrenci yurtlarında karantinaya alınanlardan 2 bin 25'i tahliye edildi. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
  
  

  

Avcılar'da pazarda yeni genelde uygulanmaya başlandı 
 
İçişleri Bakanlığının yayınladığı yeni genelge kapsamında semt pazar 
yerlerinde alınan tedbirlere yeni önlemler eklendi. Genelde kapsamında semt 
pazarında uygulama yapan Avcılar Belediyesi zabıta ekipleri, pazara giriş ve 
çıkışları farklı yerlerden sağladı. Öte yandan pazara giriş yapan vatandaşlara 
maske dağıtıldı. 
 
Kaynak | haberler.com 
  
  

  

Covid-19 ile mücadelede gagiad desteği 
 
Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD), Gaziantep Valiliğinin 
başlattığı "Gönül Seferberliği" kampanyası kapsamında Kamu Hizmetleri 
Çalışanlarının korona virüsünden korunması adına 120 bin adet maske 
bağışladı. 
 
Kaynak | haberturk.com 
  
  

  

Istanbul valiliği duyurdu: 51 milyon lira destek verilecek 
 

http://www.medyatakip.com/medya_sistem/yb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=RqsrwA17JZp0fCeF5keyEw..&st=2
http://www.medyatakip.com/medya_sistem/eb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=7glFhTDApL5N362cAL0lwQ..&st=2
http://www.medyatakip.com/medya_sistem/eb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=0_Ay5zimdTY1vejXIzkYDA..&st=2
http://www.medyatakip.com/medya_sistem/eb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=7glFhTDApL7-ubh1kRUBxw..&st=2
http://www.medyatakip.com/medya_sistem/eb_kupurgoster.php?mnosif=uhUziVdvceQ.&gnosif=cDoBT9SqAXKJ4KwD_Dy2PQ..&st=2


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın corona virüs 
önlemleri kapsamında "Acil Çözüm Sunan" projeleri desteklemek için 51 
milyon lira kaynak tahsis ettiği açıkladı. Yerlikaya projelere 200 bin liradan, 2 
milyon liraya kadar destek verileceğini belirtti. 
 
Kaynak | posta.com.tr 
  
  

  

YÖK'ten kayıt dondurma hakkı 
 
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede küresel ölçekte etki 
gösteren yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla Yükseköğretim 
Kurumu (YÖK) yeni bir karar alarak, isteyen üniversite öğrencilerinin 2019-
2020 Bahar Dönemi kayıtlarını dondurabileceklerini açıkladı. 
 
Kaynak | haberler.com 
 

   
 

   
 

 

  
  

  

        
 

  
     Koronavirüs Genel Haberler    

         

   

   Koronavirüs Genel Haberler    
 

   
 

   

   

Türkiye'den ispanyol halkına sevgilerle... 
 
Türkiye, COVID-19 salgınıyla mücadeleye destek ve uluslararası dayanışma 
kapsamında, hastalıktan en fazla etkilenen ülkelerden İspanya ve İtalya'ya 
tıbbi yardım malzemesi gönderdi. 
 
Kaynak | Dünya 
  
  

  

Korona hastalarına bakan Profesör Taşcıoğlu vefat etti 
 
Türkiye'de görülen ilk koronavirüs vakasını tespit eden İstanbul Tıp Fakültesi 
Dahiliye Profesörü Cemil Taşcıoğlu, koronavirüs nedeniyle dün yaşamını 
yitirdi. Prof. Dr. Taşcıoğlu 17 gündür koronavirüs şüphesiyle görev yaptığı 
hastanede tedavi altındaydı. 
 
Kaynak | Hürriyet 
  
  

  
İBB'de 90 personelin testi pozitif çıktı 
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 90 personelinin yeni tip koronavirüs (Covid-
19) testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 
Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "85 bin 
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personeli olan İBB, bağlı kuruluşları ve iştirak şirketlerinde, toplam 90 
personelimiz Kovid-19 pozitif çıkmıştır. İETT, İSKİ ve İGDAŞ'ın da aralarında 
olduğu 13 şirketimizde vaka sayısı 64, İBB'de ise 26'dır." ifadelerini kullandı. 
 
Kaynak | dunya.com 
  
  

  

Almanya'da corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 775'e çıktı 
 
Almanya'da koronavirüs (corona virüs) salgını nedeniyle hayatını 
kaybedenlerin sayısı 775'e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 71 bin 808 olarak 
açıklandı. Ülkede son 24 saatte 130 kişi virüs nedeniyle öldü. 
 
Kaynak | hurriyet.com.tr 
  
  

  

İran'da koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 3 bin 36'ya yükseldi 
 
İran'da son 24 saatte 138 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle koronavirüs 
(Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 36'ya yükseldi. 
 
Kaynak | haberler.com 
  
  

  

Belçika'da corona virüsü vaka sayısında büyük artış! 
 
Belçika'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınında vaka sayısı 1189 
artarak 13 bin 964'e ulaşırken, ölü sayısı da 123 artışla 828 oldu. Belçika Kriz 
Merkezi'nden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 560 kişinin daha 
tedavi altına alınmasıyla hastaneye kaldırılan toplam kişi sayısının 4 bin 995'e 
ulaştığı belirtildi. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
  
  

  

Bloomberg: Çin corona virüs salgınını örtbas etti 
 
ABD istihbaratının, Çin'in yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin 
vaka ve ölü sayılarını olduğundan az göstererek, salgının gerçek boyutlarını 
örtbas ettiği sonucuna ulaştığı iddia edildi. 
 
Kaynak | ntv.com.tr 
  
  

  

Rusya'da korona virüsten ölenlerin sayısı 24'e yükseldi 
 
Rusya'da yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını 
kaybedenlerin sayısı 24'e toplam vaka sayısı 2 bin 777'ye yükseldi. 
 
Kaynak | haberler.com 
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ABD'de koronavirüsten ölen kişilerin sayısı Çin'i geçti 
 
ABD'de koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 4 bin 80'e; virüs tespit 
edilenlerin sayısı ise 189 bin 624'e yükseldi. 
 
Kaynak | haberler.com 
  
  

  

'Corona virüs Japonya'da bebeğe bulaştı' 
 
Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir yaşından küçük bir kız çocuğunun corona 
virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. 
 
Kaynak | ntv.com.tr 
  
  

  

'Star Wars' oyuncusu Andrew Jack hayatını kaybetti 
 
Dünya çapında fenomen olan 'Star Wars' (Yıldız Savaşları) serisinde 'Major 
Caluan Ematt' karakterini canlandıran 76 yaşındaki İngiliz aktör Andrew Jack, 
corona virüse yenik düştü. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
  
  

  

'Virüs denetimi' kuyruğuna girmemek için ters yönde ilerlediler 
 
Ankara'da, polisin 'corona virüs' tedbirleri kapsamında uygulama yaptığı 
alanda kuyruğa girmek istemeyen sürücüler, araçlarıyla geri dönüp ters yönde 
ilerleyerek, yan yola saptı. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
  
  

  

ABD Başkan Yardımcısı Pence: Hazirana kadar virüsü ardımızda bırakmış olabiliriz 
 
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, yeni tip corona virüs (Covid-19) 
salgınına ilişkin alınan önlemlere uyulması halinde, hazirana kadar virüsü 
arkalarında bırakabileceklerini söyledi. 
 
Kaynak | ntv.com.tr 
  
  

  

ABD'de 6 aylık bir bebek Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti 
 
ABD'nin Connecticut eyaletinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tanısı konulan 
6 aylık bir bebek hayatını kaybetti. 
 
Kaynak | t24.com.tr 
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ABD'de özel sektör istihdamı düştü 
 
ADP Araştırma Enstitüsü'nün Moody's Analytics iş birliğiyle hazırladığı, mart 
ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı. Buna göre, ABD'de özel sektör 
istihdamı, mart ayında 27 bin azaldı. Veriye ilişkin piyasa beklentisi, 150 binlik 
düşüş göstermesi yönündeydi. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
  
  

  

Ahika, Covid-19 ile mücadele ve dayanıklılık programını ilan etti 
 
Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) korona virüs (Covid-19) ile mücadeleye katkı 
sağlamak ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan 
projeleri desteklemek amacıyla program ilan etti. 
 
Kaynak | haberler.com 
  
  

  

Almanya'da karantinayı bozanlar için para cezası tarifesi 
 
Almanya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı 70 bine çıkarken, 
şimdiye kadar 800 kişi de yaşamını yitirdi. Almanya ülke genelinde 5 Nisan'a 
kadar bir dizi önlem almıştı. Bu önlemlerin 5 Nisan'dan sonra da devam 
etmesi öngörülüyor. Almanya'nın Brandenburg eyaleti ise, salgının 
yayılmasını önlemek için alınan kurallara uymayanlara verilecek para 
cezalerinin tarifesini açıkladı. 
 
Kaynak | ntv.com.tr 
  
  

  

İngiltere'de 13 yaşındaki çocuk covid-19 nedeniyle öldü 
 
İngiltere'de sağlık sorunu olmadığı belirtilen 13 yaşındaki bir çocuk, yeni tip 
koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 
 
Kaynak | haberler.com 
  
  

  

Corona virüsü tedavisi gören 101 yaşındaki kadın iyileşti 
 
Dünya genelinde etkili olan ve can kaybı giderek artan Korona virüs 
salgınında iyi haberler de geliyor. Hollanda'da 101 yaşındaki corona virüsü 
hastası, tedavisinin ardından iyileşerek taburcu edildi. Hastane yetkilileri, 
kadının diğer hastalar için "umut kıvılcımı" olduğunu ifade etti. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
  
  

  

Endonezya'da corona virüsü nedeniyle 11 doktor öldü 
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Endonezya Doktorlar Birliği (IDI) Sözcüsü Halik Malik, ülkede salgının ortaya 
çıktığı mart başından bu yana Covid-19 nedeniyle 11 doktorun yaşamını 
yitirdiğini açıkladı. 
 
Kaynak | milliyet.com.tr 
  
  

  

Koronavirüsten ölen 90 yaşındaki kadından büyük fedakarlık 
 
Belçika'da 90 yaşındaki Suzanne Hoylaerts, koronavirüs nedeniyle tedavi 
altına alındığı hastanede yaşamını yitirdi. Koronavirüsten hayatını kaybeden 
kadının doktorlara, "Yapay solunum cihazı kullanmak istemiyorum. Onu genç 
hastalar için saklayın. Zaten iyi bir hayat yaşadım" dediği belirtildi. 
 
Kaynak | haberler.com 
  
  

  

Nato'dan kritik zirve öncesi koronavirüs açıklaması 
 
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yarın yapılacak Dışişleri Bakanları 
Toplantısı öncesinde görüntülü konferans yoluyla basın toplantısı düzenledi. 
Stoltenberg, NATO'nun, koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede üzerine düşen 
görevi yaptığını dile getirerek, "Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya yola çıktı" 
ifadelerini kullandı. 
 
Kaynak | haberler.com 
  
  

  

New York'ta Covid-19 ölümleri neredeyse 2000'e ulaştı 
 
ABD'de yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınından en fazla etkilenen New 
York'ta, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı neredeyse 2000'e ulaştı. 
 
Kaynak | ntv.com.tr 
 

       
 

 

  
  

  

        
 

  
     Koronavirüs Sağlık Haberleri    

         

   

   Koronavirüs Doktor Açıklamaları    
 

       

   

Bilim kurulu üyesi prof. dr. yamanel: virüsün topraktan çıkma ihtimali yok 
 
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, koronavirüsten hayatını 
kaybedenlerin defnine ilişkin, "Virüsün topraktan çıkma ihtimali yok. Vefat 
eden hastanın normal yerine gömülmesi uygundur" dedi. 
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Kaynak | karar.com 
  
  

  

Uzmanlar uyarıyor: Koronavirüs günlerinde lens takmayın 
 
Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Deniz Turgut Çoban, koronavirüse karşı 
alınan önlemler arasında el ve yüz temizliği kadar gözlerini de dikkatli şekilde 
korunması gerektiğini vurgulayarak, "Bu dönemde lens kullanmayın" dedi. 
 
Kaynak | haberler.com 
  
  

  

Anne adaylarına Covid-19'a karşı bağışıklığınızı güçlendirin uyarısı 
 
Covid-19 anne adaylarının kabusu oldu. Anneden bebeğe geçişle ilgili 
vakaların ortaya çıkmasından sonra doktora gitmek için bile evden ayrılmaya 
korkar duruma gelen anne adayları özellikle sosyal medyadan doktorları soru 
yağmuruna tutuyor. 
 
Kaynak | haberler.com 
 

   
 

   
 

 

  
  

  

        
 

  
     Etkinliklere Dair Haberler    

         

   

   Etkinliklere Dair Haberler    
 

       

   

Wimbledon Koronavirüs nedeniyle iptal edildi! 
 
Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası olan Wimbledon, yeni tip 
Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle iptal edildi. 
 
Kaynak | t24.com.tr 
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