Hükümet ve DSÖ Açıklamaları
Sağlık Bakanı Koca'dan corona virüs açıklaması: Can kaybı 131'e, toplam vaka sayısı
9217'ye yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı
verilerde, son 24 saatte test yapılan 9 bin 982 vatandaştan bin 815'inin
sonuçlarının pozitif olduğu, 23 vatandaşın ise hayatını kaybettiği kaydedildi. Bu
sayılar sonucunda Türkiye genelinde toplam test sayısı 65 bin 446, toplam
vaka sayısı 9 bin 217, toplam yoğun bakım hasta sayısı 568, toplam entübe
hasta sayısı 394, toplam iyileşen hasta sayısı 105 ve toplam vefat sayısı 131'e
yükseldi.
Kaynak | milliyet.com.tr

Bakan Koca'dan 'verilerde tutarsızlık' iddialarına yalanlama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "COVİD-19 Verileri, anlık gerçek verilerdir.
Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası yoktur" dedi. Sağlık Bakanı Koca,
sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal
medyada yer alan, açıkladığımız verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki iddialar
tamamen asılsızdır. Açıklanan sayısal veriler, kanıta dayalıdır. Doğrudan
COVİD-19 tanısını esas almıştır. Veriler, anlık gerçek verilerdir. Gerçekleri
çarpıtmanın kimseye faydası yoktur" ifadelerini kullandı.
Kaynak | aksam.com.tr

Bakan Çavuşoğlu'ndan yurt dışındaki vatandaşlara videolu 'evde kalın' çağrısı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin bazı yurt dışı temsilciliklerinde
görev alan büyükelçi ve başkonsolosların mesajlarının da yer aldığı bir video
yayınlayarak, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarından, yeni tip corona
virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, bulundukları ülkelerde evlerinden
çıkmamalarını istedi.
Kaynak | milliyet.com.tr

Bakan Soylu'dan corona virüs açıklaması: Hiçbir tedbir almaktan çekinmeyiz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
tedbirleri kapsamında sosyal izolasyonun sağlandığını belirterek, "Hiçbir tedbir
almaktan çekinmeyiz. Şu anda yaklaşık yüzde 95 civarında hayat eve çekildi."
dedi.
Kaynak | milliyet.com.tr

Bakan Pekcan'dan evdeki vatandaşlara 'sanal ticaret akademisi' daveti
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tüm vatandaşlara ücretsiz olarak sundukları
Sanal Ticaret Akademisi'nden, öğrencilerden ev hanımlarına, esnaf ve
sanatkardan kadın ve genç girişimcilere kadar geniş bir hedef kitlenin
yararlanabileceğini belirterek, "Corona virüs nedeniyle evde kalınmasını
önerdiğimiz bu dönemde zamanın etkin ve faydalı kullanımı açısından, ticaret
ile ilgilenen vatandaşlarımızı Sanal Ticaret Akademisi'ne davet ediyorum" dedi.
Kaynak | ntv.com.tr

Emeklilerin bayram ikramiyelerinde ödeme tarihi belli oldu
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaklaşık 12
milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 7-11 Nisan tarihleri
arasında ödeneceğini açıkladı.
Kaynak | ntv.com.tr

İçişleri Bakanlığı yeni genelge gönderdi! Taksiler ile ilgili açıklama
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında "Ticari
Taksilerle" ilgili yeni bir genelge daha gönderdi. Genelgeye göre; Bu gece
yarısı saat 00.01'den itibaren İstanbul, Ankara, İzmir'de ticari taksilerin trafiğe
çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidilecek.
Kaynak | iha.com.tr

Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
Merkez Bankası'ndan corona virüs sonrası flaş büyüme açıklaması
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş, "Ocak-şubat aylarındaki
güçlü seyir nedeniyle ilk çeyrek genelinde yüksek oranlı büyüme bekliyoruz.
Seyahat harcamaları dışında tüketimde henüz belirgin bir zayıflama sinyali
almadık. Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisinin hızla
toparlanmaya başlayacağını göreceğiz."dedi.

Kaynak | milliyet.com.tr

Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası'ndan koronavirüs webinarı
Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası üyelerini ve tüm Alman - Türk iş dünyası
paydaşlarını webinarlar yoluyla Covid-19 pandemisi, iş yaşamına etkileri, virüs
ekonomisi, finansal aksiyonlar, hukuki uygulamalar gibi konularda uzman
isimlerle buluşturuyor.
Kaynak | Dünya

İstihdamı ve kırılgan kesimleri korumak için 6 somut öneri
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Serdar
Sayan ve Dr. Güneş A. Aşık, korona günlerinde istihdamı ve kırılgan kesimleri
korumak için faydalı olacağını düşündükleri bazı önerileri kaleme aldı.
Kaynak | Dünya

Fitch İngiltere'nin kredi notunu düşürdü
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İngiltere'nin kredi
notunu "AA" seviyesinden "AA-" seviyesine indirdi, görünümünü "negatif"
olarak belirledi.
Kaynak | milliyet.com.tr

Prim ve vergi borcu olana da destek var
Koronavirüs salgını ile mücadelede istihdamı korumak için hayata geçirilen
kısa çalışma ödeneği binlerce şirkete nefes aldırdı. İşçilerin tamamı için
yararlanabilecek ödenek için asgari çalışan sayısı şartı da yok.
Kaynak | Sabah

Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları
Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları
İstanbul Havalimanı'nda 'seyahat izin belgesi' düzenlenmeye başladı

Corona virüs önlemleri kapsamında yurt içi uçuşlarda 'Seyahat İzin Belgesi'
uygulaması bugün itibariyle başladı. Belge almak için İstanbul Havalimanı'na
gelen yolcular, başvurularını yaptıktan sonra seyahat izin kuruluna gelerek
başvurularını onaylatacaklar.
Kaynak | posta.com.tr

Dünya maskeye çalışıyor
Pandemi, ağırlıkla maske olmak üzere koruyucu sağlık ekipmanlarına talebi
tahminlerin ötesinde artırdı. Salgın öncesinde hava kirliliğinden muzdarip
Asya ülkeleri ve hastaneler dışında pek kullanım alanı bulamayan maskeler,
salgınla birlikte yaşanan talep şokunun ardından otomotivden moda devlerine
pek çok sektörün hatlarında üretilmeye başlandı.
Kaynak | Dünya

