Hükümet ve DSÖ Açıklamaları

30 can kaybı, 1236 hasta
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsü nedeniyle dün 9 vatandaşımızın daha
hayatını kaybettiğini, 289 yeni tanı konulduğunu açıkladı. Can kaybı 30'a, hasta sayısı
1236'ya yükseldi. Koca, "Şeffaflığımızla sizi tedbire davet ediyoruz. Hayat eve sığar"
uyarısı yaptı.
Kaynak | milliyet.com.tr

Altun: Bilgi kirliliği de Covid-19 gibi halk sağlığını tehdit ediyor
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, korona virüsle ilgili kaynağı belirsiz içeriklerin de en az
virüs kadar tehlikeli olduğuna işaret eden bir video paylaşarak, bilgi kirliliği oluşturan
söylentilere itimat edilmemesi ve konuyla ilgili resmi açıklamaların takip edilmesi
tavsiyesinde bulundu.
Kaynak | Yurt Gazetesi

Kısa çalışma ödeneği başvuruları başlıyor
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakam Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği
başvurularının elektronik ortamda yapılabileceğini açıkladı.
Kaynak | Yurt Gazetesi

Çankaya Köşkü'nde corona virüs toplantısı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında, yeni tip corona virüs (Kovid-19)
tedbirlerine ilişkin koordinasyon toplantısı yapıldı.

Kaynak | milliyet.com.tr

Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar

Esnaf kredilerinde iyileştirme talebi
TESK Genel Başkanı Palandöken, esnafa kullandırılan kredilerinin gecikme faiz
oranlarının düşürülmesini ve kredi şartlarında iyileştirme yapılmasını talep etti. Türkiye
Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken
yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle işlerinde
sorun yaşayan esnaf ve sanatkarların krediye ulaşabilmesi için etkin bir
Kaynak | Yurt Gazetesi

Virüsün asıl etkisi Nisan'da görülecek
Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle otomotiv pazarının durağan bir ikinci çeyrek
geçireceğini belirten Autofocus Otomotiv Yönetim Danışmanlığı kurucusu Uğur Sakarya,
buna rağmen 700 bin adetlik toplam pazar öngörüsünde bir düşüş yaşanmayacağını ve
biriken talebin yılın ikinci yarısında pazarı hareketlendireceğini vurguladı.
Kaynak | Yurt Gazetesi

IMF: Hazırlıklıyız ama etkisi 'oldukça vahim' olacak
Uluslararası Para Fonu (IMF) Strateji, Politika ve İnceleme Bölümü Direktörü Martin

Mühleisen, koronavirüsle (Covid-19) ilgili yaptığı açıklamada "2008-2009 küresel mal
krizine kıyasla hazırlıklıyız. Yine de etkisi 'oldukça vahim' olacak" diye konuştu.
Mühleisen, pandeminin yayılma döneminin uzun sürecek olması ve istihdam oranlarının
yüksekliği sayesinde küresel ekonominin ilk şoku savuşturabileceğini belirtiyor.
Kaynak | Dünya

Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları
Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları

Başkan Şahin'den sağlıkçılara jest
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sağlık personellerinden toplu taşıma ücreti almayacak.
Başkan Fatma Şahin, "Bu zor süreçte fedakârlıkları nedeniyle toplu taşıma ve otoparkları
ücretsiz yaptık" dedi
Kaynak | Sabah Güney

Başkentte sağlık kabini uygulaması başlatıldı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kızılay'da 1 doktor ve 2 hemşirenin hizmet vereceği
"Sağlık Kabini" kurdu. Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm birimlerini seferber
eden Büyükşehir Belediyesi, yeni önlem ve tedbirleri de devreye sokuyor. Bu kapsamda
15 Temmuz Kızılay Milli irade Meydanı'nda bulunan Güvenpark'ta 1 doktor ve 2
hemşirenin görev aldığı "Sağlık Kabini" uygulaması başlatıldı.
Kaynak | Yurt Gazetesi

Gölbaşı Belediyesi 7/24 mücadele ediyor
Gölbaşı Belediyesi, tüm hizmet birimleriyle Korona virüsünün sebep olduğu Covid-19
salgın hastalığı riskine karşı 7/24 mücadele veriyor.
Kaynak | Sabah Ankara

Hava yolu hizmetlerinde indirim uygulanacak
Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını kapsamında alınan önlemlerden hava yolu ile
yolcu taşımacılığı hizmetlerine yüzde 18 olarak uygulanan Katma Değer Vergisi (KDV)
yüzde 1'e indirildi.
Kaynak | Yurt Gazetesi

Bursa Valiliği'nden 'Sokağa çıkma yasağı' açıklaması
Bursa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı
olanlara ilişkin sokağa çıkma yasağı " genelgesi ile 65 yaş ve üzerindeki
vatandaşlarımızın ile kronik rahatsızlığı olanların evden dışarıya çıkmaları
yasaklanmıştır" denildi.
Kaynak | milliyet.com.tr

Her önlemi alıyoruz
Tüm dünyayı tahdit eden koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla hastalığın
bulaşma riskinin yüksek olduğu vatandaşlara özel önlem alınması gerektiğini belirten
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de
görülen corona virüsüne karşı her türlü önlemi alıyoruz. Onkoloji Hastanesi yakınında
inşa ettiğimiz, bu güne kadar 150 bine yakın vatandaşımızı ağırlayan Zübeyde Hanım
Konukevi'nde şehir dışından gelen ve kalacak yer bulamayan kanser hastaları ve
yakınları kalıyor. Yüksek risk grubunda olan bu vatandaşlarımızın hastalıktan zarar
görmemesi ve etkilenmemesi için önlemler alıyoruz. Halkımızın da Corona Virüsüne
karşı yaptığımız bu mücadelede gereken tedbirleri alması ve konunun ciddiyetini
kavrayarak dikkat etmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak | Milliyet Ankara

İcra ve iflas takipleri durduruldu
Cumhurbaşkanı kararıyla nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, tüm
icra ve iflas takipleri 30 Nisan'a kadar durduruldu.
Kaynak | Hürriyet Taşra

Istanbul Valisi'nden 'Evde Kalın' uyarısı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbullulara zorunlu ihtiyaçlar dışında dışarı çıkmamaları
uyarısında bulundu. Vali Yerlikaya yaptığı yazdı açıklamada şunları söyledi: "Baharı
karşüadığımız bugünlerde COVID-19 yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele ediyoruz.
Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı 14 kurala
kesinlikle uyulması, kişisel hijyen tedbirlerine dikkat edilmesi ve zorunlu ihtiyaçlar dışında
evlerden dışarı çıkılmaması gerekmektedir.
Kaynak | Hürriyet Taşra

Kamuya esnek çalışma izni
Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kamu
kurum ve kuruluşlarında çalışanlara esnek çalışma yöntemleri getirildi.
Kaynak | Hürriyet

Virüsle mücadele gücümüz var
G.Saray Kulüp Doktoru Yener İnce, "Şu ana kadar kulüp çalışanları ve oyuncu
grubundan COVID-19 testi konusunda pozitif bir sonuç gelmedi. Vaka olursa gerekeni
yapabilecek güçteyiz" diye konuştu

Kaynak | Sabah Taşra (İstanbul)

Seçmece değil temassız alışveriş
Ticaret Bakanlığı'nın koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında pazarlarda
elle seçmeyi yasaklamasının ardından yurt genelinde kurulan birçok pazarda tedbirler
hayata geçirildi. Polis ve zabıta ekipleri sık sık vatandaşları uyarırken, pazar esnafı da
kendi tedbirlerini devreye soktu. Ürünler, tezgahlara poşetlenerek konuldu, meyve ve
sebzelere temas edilmesinin önüne geçildi.
Kaynak | Karar

İzmir Başsavcılığı'ndan uzaktan çalışma kararı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ölümcül koronavirüs salgınına karşı adliyede yeni çalışma
düzeni getirdi. Başsavcılık her büroya nöbetçiler bırakmak şartıyla savcıların VPN ile
UYAP'a bağlanmak suretiyle evden çalışmasını kararlaştırdı.
Kaynak | sabah.com.tr

Koronavirüs Genel Haberler
Koronavirüs Genel Haberler

Koronavirüs salgınında ölü sayısı 13 bin 49'a yükseldi
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden
kişi sayısı dünya genelinde 13 bin 49'a, virüs bulaşan hasta sayısı ise 307 bin 280'e
yükselirken; 92 bin 375 kişi de tedavi edildi.

Kaynak | milliyet.com.tr

Kraliçe Elizabeth'e yönelik 'koronavirüs' endişeleri arttı
Buckingham Sarayı'nda çalışan bir görevlinin koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif
çıkmasının ardından, Kraliçe Elizabeth'e yönelik koronavirüs endişeleri arttı.
Kaynak | haberler.com

Mısır'da corona virüsten 4 kişi daha öldü
Mısır'da 4 kişinin daha yeni tip corona virüsten (covid-19) hayatını kaybetmesiyle ölü
sayısının 14'e yükseldiği bildirildi.
Kaynak | milliyet.com.tr

Çin'de iç kaynaklı vaka görülmüyor
Covid-19'un ortaya çıktığı Çin'de, üçüncü kez "ülke içi kaynaklı" vaka tespit edilmedi. Çin
Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülke içi kaynaklı yeni tip corona
virüsün görülmediği ana karada, perşembe günü kaydedilen 41 yeni vakanın tamamının
yurtdışından gelen kişilerde tespit edildiği açıklandı. Açıklamada, yurtdışından
gelenlerde görülen ve "ithal vaka" adı verilen vaka sayısının 269'a çıktığı belirtildi.
Kaynak | Yurt Gazetesi

Karantinaya uymayanlara müdahale
Arjantin'de polis, koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle zorunlu karantinaya uymayan
ve parklarda gezen kişileri kovaladı.
Kaynak | Yurt Gazetesi

Rusya virologlarını gönderiyor
Rusya, dünyada en fazla Covid-19 ölümünün görüldüğü İtalya'ya askeri virolog ve
doktorlarını gönderecek.
Kaynak | Yurt Gazetesi

ABD'de 35 bin dolarlık 'koronavirüs' faturası
ABD'de koronavirüs (Covid-19) için tedavi gören bir kadına yaklaşık 35 bin dolar fatura
çıkması, ABD'deki sağlık sisteminin pahalılığını bir kez daha gündeme getirdi. Covid-19
teşhisi konulan ve sonrasında tedavi olan Danni Askini isimli bir kadın yaşadığı süreci
Twitter hesabından paylaştı.
Kaynak | Dünya

ÇOSB üretimini, Covid-19 önlemleriyle sürdürüyor
Koronavirüs tehdidine karşı önlemlerini artıran Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi
(ÇOSB), virüs henüz ülkemizde görülmeden, çalışanlarına ve öğrencilere konuyla ilgili
eğitim verdi. ÇOSB Yönetim Kumlu Başkanı Eyüp Sözdinler, virüse karşı periyodik
olarak önlemleri artırdıklarını dile getirdi.
Kaynak | Dünya

İtalya stratejik olmayan tüm üretimi durdurdu
talya Başbakan Giuseppe Conte, ülkesindeki Covid-19 salgını nedeniyle stratejik ve
gerekli olmayan bütün üretim faaliyetlerini durdurma kararı aldıklarını bildirdi ve
Facebook hesabından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında "Ülke, İkinci Dünya
Savaşı'ndan bu yana en zor krizle karşı karşıya" dedi.
Kaynak | Hürriyet

Salgın çok şey değiştirecek
İnsanlık tarihine ilişkin Homo Deus' ve 'Sapiens' kitaplarıyla tüm dünyada tanınan ünlü
tarihçi Prof. Yuval Noah Harari, koronavirüs salgınının yönetim şekillerimiz üzerinde
köklü değişimlere neden olabileceği konusunda uyarıyor. En önemli vurgusu ise bu
süreçte alınan kararların, dikkat edilmezse tüm rejimleri totaliterleştirebileceği.
Kaynak | Dünya

Covid-19 krizi Trump'ı sarsıyor
ABD Başkanı Donald Trump, ocak ve şubatta yaptığı açıklamalarla 'uydurma' olarak
nitelendirdiği COVID-19 krizinin ülkeye sıçramasının ardından siyasi olarak sıkıntılı bir
süreç yaşıyor.
Kaynak | Hürriyet

ABD'de Türk girişimci korona kiti üretti
Türk girişimci Eren Bali, Carbon Health markasıyla ürettiği ve evde koronavirüs testi
yapmaya imkân sağlayan kiti için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) onay aldı.
Kaynak | Hürriyet

Eşi çaldı Mert okudu
Oyuncu Mert Fırat ile eşi İdil Fırat 'COVID-19' salgını nedeniyle evde kalanlardan,
uyarılara harfiyen uyanlardan, Mert Fırat dün hayranlarına sürpriz yaptı. Instagram'dan
açtığı canlı yayında Sabahattin Ali'nin öykülerini okudu, İdil Fırat da bu sırada piyano
çalıp yeteneğini gösterdi.
Kaynak | Posta

14 gün kuralına uymadılar! Ev hapsi cezası verildi
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mahkeme, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri
kapsamında '14 gün kuralı'na uymayarak ikametlerinden çıkan çiftin, 26 Mart'a kadar
evlerinde alıkonulmasına karar verdi.
Kaynak | milliyet.com.tr

Gazze'de kaygılar artıyor
İsrail ablukası altındaki Gazze'den dün ilk yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakası haberi
geldi. Filistin Sağlık Bakanlığı, Pakistan'dan dönen iki kişide virüsün tespit edildiğini
duyurdu.
Kaynak | Cumhuriyet

İspanya'da konferans merkezi hastane oldu
İspanya'da COVID-19 salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı, düne göre
394'lük artışla 1720'ye, vaka sayısı ise 3 bin 646'lık artışla 28 bin 572'ye yükseldi. Bu
arada salgın ülkede en çok başkent Madrid, Bask ve Katalonya özerk yönetimlerini
etkilemeye devam ediyor. Başkent Madrid'de ölü sayısı düne nazaran 200'den fazla
artışla 1021'e, vaka sayısı ise yaklaşık 2 bin artışla 10 bine çıktı. Madrid'deki IFEMA
Konferans Merkezi de hastaneye dönüştürüldü. Öte yandan İspanya Başbakanı Pedro
Sanchez, "Gelecek günler çok zor olacak" sözünü yineledi.
Kaynak | Hürriyet

Hamaney: ABD ilacı istemiyoruz
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının, İtalya ve Çin'den sonra en ölümcül sonuçlara
yol açtığı İran, Tahran'a yönelik ekonomik yaptırımların hafifletilmesi çağrılarına kulak
tıkayan ABD'nin tıbbi yardım teklifini reddetti. İran'ın dini lideri Ali Hamaney, Nevruz

Bayramı kapsamında yaptığı konuşmasında, ABD'nin kendilerine defalarca ilaç yardımı
teklifinde bulunduğunu söyledi.
Kaynak | Cumhuriyet

Corona virüs sonrası un üretimi iki kat arttı
Türkiye'de un üretiminin iç pazar talebini karşılamak amacıyla Kalecik Belediyesi, korona
virüse karşı aldığı tedbirler kapsamında ayda 6 bin ton un üretim kapasitesine sahip
fabrikada mesai saatlerini 7 gün 24 saat esasına göre şekillendirdi. İlçedeki binin
üzerindeki 65 yaş üstü yaşlı insanlara da temel gıda ihtiyaçları gibi un, ekmek ve
makarna dağıtımına başlandı.
Kaynak | hurriyet.com.tr

Prens 2. Albert: Biraz ateşim var
Monaco Prensi 2. Albert, koronavirüs olduğunu duyurmasının ardından ilk kez sağlık
durumuna ilişkin açıklama yaptı. People dergisine konuşan Prens, "Biraz ateşim ve
öksürüğüm var. Önemli işaretler şu ana kadar iyi. Doktorlar şu an için durumdan
memnun" dedi.
Kaynak | Hürriyet

Pençe ve eşinde koronavirüs yok
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, ofisinde çalışan bir kişide koronavirüs tespit
edilmesinin ardından yaptırdığı virüs testi, "negatif' çıktı.
Kaynak | Hürriyet

Koronavirüs Sağlık Haberleri
Koronavirüs Doktor Açıklamaları

Koronada riskli kentler
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, yeni tip koronavirüs salgını
nedeniyle Türkiye'deki en riskli 5 kenti açıkladı. Doğanay, "İlk sırada İstanbul var, ikinci
sırada Ankara, üçüncü sırada İzmir, dördüncü sırada ise Antalya bulunuyor" ifadelerini
kullandı
Kaynak | Milliyet Akdeniz

Kendimizin dışına çıkarak düşünelim
Klinik Psikolog Dr. Nilgün Avunduk Öcal, "Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla
getirilen kısıtlamalar, alınan tedbirler sadece birey olarak bizim İçin değil, tüm toplumu ve
hassas demografiyi korumak amacıyla uygulanıyor."
Kaynak | Milliyet

Yaşlılarla birlikte orta yaşlılar da risk altında
Son günlerde koronavirüsün sadece yaşlıları etkilediğine dair düşüncenin de yanlış
olduğunu söyleyen Dünya Sağlık Örgütü'nün üst düzey yöneticisi Mike Ryan, "Virüs
sadece yaşlıları ilgilendiren bir hastalık değü, aynı zamanda orta yaşlılara da ciddi zarar
veriyor. Onlar da risk altında" diye uyardı. Ryan, corona virüsüne karşı bir aşının
hazırlanması için "en azından bir yıla" ihtiyaçları olduğunu söylerken, "Ama bu aşı
gelecekte geliştirilecektir" ifadesini kullandı.
Kaynak | Sözcü

Diyetisyen Akay'dan korona virüse karşı bağışıklık sistemine faydalı öneriler
Türkiye'de korona virüsü vakalarının görülmeye başlamasının ardından insanlar
bağışıklık sistemlerini güçlendirmek için çeşitli yollar arıyor. Büyük Anadolu Hastaneleri
Beslenme ve Diyet Uzmanı Elanur Yılmaz Akay, bağışıklık sistemini güçlendirmek için
araştırmalar yapan vatandaşlara önemli bilgiler vererek önerilerde bulundu. Beslenme ve
Diyet Uzmanı Elanur Yılmaz Akay, ''Yoğurt, turşu suyu ve şalgam gibi besinler
tüketebilirsiniz. Tüm bunların yanında her gün en az üç litre su tüketmeyi çalışmayı
unutmayın" ifadelerini kullandı.
Kaynak | haberturk.com

Spor hekimleri uyardı
Türkiye'de spor organizasyonları, yeni tip koronavirüs hastalığı (Covid-19) nedeniyle belli
bir süre için tatil edilmesine karşın, özellikle taşrada antrenmanlara devam edildiğinin
saptanmasının ardından, Spor Hekimleri Derneği bir uyarı yayınladı. Uyarıda, toplum ve
kişi sağlığının tehlike altında olduğunun altı çizilerek. 'EVDE KAL' çağrısı yapıldı.
Açıklamada, sporcuların antrenörleri tarafından verilecek ev egzersiz programlarını
uygulamalarının daha doğru olacağı vurgulandı.
Kaynak | Hürriyet Ankara

Etkinliklere Dair Haberler
Etkinliklere Dair Haberler

Dünyaca ünlü festival ertelendi
Fransa'da 12-23 Mayıs'ta yapılması planlanan 73. Cannes Film Festivali, yeni tip
koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelendi. Sinema dünyasının en önemli

etkinliklerinden biri olarak gösterilen festivalin haziran sonunda yapılması planlanıyor.
Kaynak | Yurt Gazetesi

