Hükümet ve DSÖ Açıklamaları
Türkiye'de can kaybı 92'ye yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 17 yurttaşın
daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana koronavirüs
nedeniyle 92 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 5 bin 698 oldu.
Öte yandan Bakan Koca, "42 hasta iyileşerek taburcu olmuştur" dedi.
Kaynak | Ana Haber Bülteni (Halk TV)

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu'nun tavsiyesi
doğrultusunda Corona virüs salgınına karşı alınan önlemleri anlattı. Çalışma
sisteminden seyahat düzenlemelerine kadar alınan kararlara bağlı kalmanın
virüse karşı verilen mücadelede kiritik role sahip olduğunu belirten
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedbirlerin titizlikle uygulanmasının İstanbul, Ankara
ve İzmir başta olmak üzere 30 büyükşehirde öncelikle uygulanacağını söyledi.
Kaynak | Hürriyet Taşra

AK Partili Çelik'ten 'sosyal mesafe' mesajı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından corona virüs tedbirlerine
ilişkin açıklama yaptı. Çelik,"Bir kişi çok kişidir. Bir kişinin tedbirli davranması
hem kendi sağlığını korur hem çok kişinin sağlığını korur. Salgın zamanında
birbirimizle dayanışmanın en iyi yolu sosyal mesafeyi koruyarak olur. Herkes
için sağlıklı olsun günlerimiz." dedi.
Kaynak | haberler.com

Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
Otomotiv tedarik sanayiinin %40'ında çarklar duruyor
Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği'nin (TAYSAD), COVID-19

salgınının otomotiv tedarik zincirine etkisini ölçtüğü araştırmadan, sektörün
aldığı hasara ilişkin önemli bulgular ortaya çıktı. 460 üretici ile yapılan anket,
yaşanan salgının tedarik sanayi üzerindeki ilk etkilerini, sektörün beklentilerini
ve karşılaştığı sorunları ortaya koydu.
Kaynak | Sözcü

Avrupa'da örnekler var ders almamız gerekiyor
Virüs etkisini en aza indirmek için dünyanın aldığı ekonomik önlemlerden
bahseden Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Orakçıoğlu, "AB içinde
ekonomik anlamda rahat olmayan ülkelerden İtalya'da hükümet, tüm
çalışanların ücretini ödeyecek. Kira da almayacak, ispanya da benzer kararlar
var. Aynı zamanda dersler almamız gerekiyor. Bizde de önemli kararlar var.
Desteklerin devamıyla ilgili yeni kararlar alacağına inanıyorum" dedi.
Kaynak | Karar

Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları
Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları
DİSKİ'de koronavirüs tedbirleri en üst seviyede
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, dünyayı etkisi
altına alan koronavirüs ve salgın hastalıklar ile mücadele kapsamında
tedbirlerini artırdı. DİSKİ, sularının kesilmesine müsait 28 bin abone olmasına
rağmen kesme işlemlerini durdurdu.
Kaynak | milliyet.com.tr

Iş dünyasına istihdam çağrısı
MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Çelenk, korona virüs salgınından
dolayı meydana gelmesi muhtemel istihdam kaybının önlenmesi için çağrıda
bulundu.
Kaynak | Hürriyet Çukurova-GAP

MESS'ten 500 milyon TL'lik destek

Türkiye'nin en büyük sanayi şirketlerini bünyesinde bulunduran Türkiye Metal
Sanayicileri Sendikası (MESS), üyelerinin ve çalışanlarının COVID-19
salgınının yarattığı olumsuz koşulların etkisini asgariye indirmek için toplamı
500 milyon TL'yi bulan destek paketini uygulamaya koydu.
Kaynak | Posta

Bağcılar Belediyesi girişine termal kamera yerleştirildi
Bağcılar Belediyesi koronavirüse (COVID-19) karşı önlemler çerçevesinde
giriş kapısına termal kamera koydu. 37,5 derece ve üzerinde olanlar belediye
sağlık görevlilerince bilgilendirilerek en yakın sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor.
Kaynak | sabah.com.tr

Madende Covid-19 önlemi
Türkiye'nin en büyük taş kömürü havzasının bulunduğu Zonguldak'ta, Türkiye
Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS)
arasında yapılan görüşmelerin ardından işçiler için alman önlemler açıklandı.
7 bin 600 işçinin çalıştığı TTK'da, mevcut personelin yüzde 50'sinin 15 gün
çalıştırılacağı açıklandı.. Diğer yarısının da ayın diğer 15 gününde mesai
yapacağı belirtilen açıklamada, tüm bürolarda ise asgari seviyede personelin
çalışacağı ifade edildi.
Kaynak | Hürriyet

Kurslarda üretilen maskeler halka dağıtılacak
Gaziantep'de meslek eğitim kurslarında günlük üretilecek 10 bin maske, halka
ücretsiz olarak dağıtılacak.
Kaynak | Sabah Güney

39 polis merkezi girişine termal kamera kuruldu
Corona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü 39 ilçede
bulunan polis merkezlerine termal kamera yerleştirdi. Polis merkezlerinin
girişlerine konulan termal kameralar X Ray kapılarından geçen vatandaşların
vücut ısılarını ölçüyor. Corona virüs şüphesi görülen vatandaşlar binaya
sokulmadan ilgili sağlık merkezlerine ambulanslarla yönlendiriliyor.
Kaynak | aksam.com.tr

Koronavirüs Genel Haberler
Koronavirüs Genel Haberler
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın corona virüs testi pozitif
Galatasaray'ın ve Yusuf Günay'ın açıklaması şöyle: arı-kırmızılı takımda testi
yaptıran ve tedbir amaçlı hastaneye yattığını açıklayan başkan yardımcısı
Yusuf Günay'dan da kötü haber geldi. Sabah'ta yer alan habere göre 55
yaşındaki idarecinin testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kaynak | Sözcü

Fenerbahçe'de 4 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı
Fenerbahçe Kulübü, Sağlık Bakanlığı'nden gelen test sonuçlarına göre, test
yapılan 12 kişi içerisinde 1 sporcu, 1 teknik ekip ve 2 idari ekip çalışanı olmak
üzere toplamda 4 kişide COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.
Kaynak | Sözcü

Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 267'ye çıktı
Almanya'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin
sayısı 267'ye yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 43 bin 938 olarak açıklandı.
Kaynak | dha.com.tr

ABD'de Corona virüs bilançosu ağırlaşıyor
Dünya genelinde Covid-19 salgınının en fazla yayıldığı ülke haline gelen
ABD'deki vaka sayısı 100 bini geçti.
Kaynak | Cumhuriyet

AB liderleri korona gündemiyle toplandı
Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinin liderleri, korona virüs gündemiyle toplandı.
AB liderleri yayınlanan ortak bildiride korona virüs salgınının tüm dünya için
eşi görülmemiş bir zorluk oluşturduğu vurgulandı.
Kaynak | iha.com.tr

ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi arasında "coronavirüs" görüşmesi.
ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, koronavirüs
salgınını ele aldıkları telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede; koronavirüs
salgına karşı atılacak adımlar ele alındı ve iş birliğinin artırılmasının önemine
işaret edildi..
Kaynak | aa.com.tr

8 ülkede 50 Türk vatandaşı corona virüsten öldü
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim kıran, Türkiye dışında corona virüs
nedeniyle hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısını açıkladı.
Kaynak | Hürriyet

Ve Kovid parkeye de sıçradı!
Galatasaray Teknik Direktörü Terim ve İkinci Başkan Albayrak'ın virüse
yakalanmasının ardından spor dünyasında vaka sayısı artıyor. Cimbom'da bu
kez Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın testi pozitif çıktı. Salgın
Fenerbahçe'ye de sıçradı. Basketbol takımında biri sporcu, dört kişide
hastalığa rastlandığı açıklandı. Kayserispor yönetimi de idari bir çalışanda
koronavirüs bulunduğunu duyurdu.
Kaynak | Karar

Mersin Pandemi Koordinasyon Kurulu tedbirleri masaya yatırdı
Mersin İl Pandemi Koordinasyon Kurulu Toplantısında, Mersin'de korona
virüse karşı yürütülen çalışmalar ve önlemler masaya yatırıldı.
Kaynak | Sabah Güney

MÜSİAD İzmir'den 110 bin maske
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi, sağlık
çalışanlarına katkıda bulunabilmek amacıyla İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'ne 110
bin maske bağışında bulundu.
Kaynak | Hürriyet Ege

Sağlık personeli görevden ayrılamayacak
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün dün yayınladığı
genelgeye göre, sağlık personeli bir sonraki duyuruya kadar işinden

ayrılamayacak.
Kaynak | Hürriyet

Johnson da virüse yakalandı
İngiltere'de Prens Charles'ın ardından Başbakan Johnson ve Sağlık Bakanı
da koronavirüse yakalandı.
Kaynak | Cumhuriyet

Kayserispor'da da koronavirüs çıktı!
Spor camiasında virüs testlerinin pozitif çıktığı haberleri gelmeye devam
ediyor... Dün Hes Kablo Kayserispor'da da bir kişide Koronavirüs çıktığı
bildirildi. Yapılan açıklamada, "Kulübümüzde yapılan Koronavirüs (Covid-19)
taramasında bir idari personelimizde sonuç pozitif çıkmıştır. Şu ana kadar
gelen sonuçlarda başka pozitif vakaya rastlanmamıştır. Test sonuçları
geldikçe kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" denildi. Bu arada
Göztepe Kulübü, futbol takımına yapılan Koronavirüs testlerinin negatif
çıktığını bildirdi.
Kaynak | Sabah

4 ayda 81 bin kişi ölebilir
ABD'de yapılan araştırmada, sosyal mesafe önlemlerine rağmen 4 ay içinde
koronavirüsten ölenlerin 80 bini aşabileceği tahmini yapıldı.
Kaynak | Hürriyet

Brezilya'da corona virüsten ölenlerin sayısı 92'ye çıktı
Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte
Kovid-19 nedeniyle 15 kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak | haberler.com

Bosch, COVID-19 için hızlı test geliştirdi
Bosch Healthcare Solutions, Randox Laboratories Ltd. ile birlikte, dünyanın ilk
tam otomatik moleküler tanı testlerinden birini geliştirdi. Bosch CEO'su Dr.
Volkmar Denner "Bosch'un hızlı COVID-19 testi, pandeminin yayılmasını
kontrol altına almaya ve bulaşma zincirini daha hızlı kırmaya yardımcı olacak"
açıklamasını yaptı.

Kaynak | Karar

Almanların yeni silahı korona bilgi havuzu
Koronavirüse karşı haftalık 500 bin test yapan Almanya etkili bir adım daha
atıyor. Başbakan Merkel'in talimatıyla 'koronavirüs araştırma ağı' kuran
Federal Araştırma Bakanlığı salgınla ilgili bütün verileri tek havuzda
toplayacak. Tedaviden aşı çalışmalarına kadar her proje için ülke çapındaki
veriler uzmanlarca kullanabilecek. Böylece salgının önlenmesi planlanıyor.
Kaynak | Karar

Sağduyulu KSK
550 binden fazla insana bulaşan ve 25 bine yakın can alan Koronavirüs
hastalığı (COVID-19) için Karşıyaka Spor Kulübü'nden her kesime örnek
olacak önemli bir çağrı geldi. Başkan Turgay Büyükkarcı, ülkemizde de vaka
sayısının hızla arttığı ve tüm dünyanın alarmda olduğu şu dönemde, Çiğli
Selçuk Yaşar Tesisleri'nin istenildiği an İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık
Bakanlığı'nın hizmetine tahsis edilebileceğini söyledi.
Kaynak | Sabah Egeli

Müthiş dayanışma örneği
Tuncay Şanlı ve Adem Büyük ile başlayan Koronavirüs'le mücadeleye destek
kampanyası birkaç saat içinde çığ gibi büyüdü. Spor camiası "Var mısın?"
çağrısıyla bağış için sıraya girdi.
Kaynak | Sabah (Avrupa)

Alkışlar Merih için!
Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral, yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgınına rağmen çalışmak için evlerinden çıkmak zorunda olan 2
bin aileye erzak yardımında bulunacağını duyurdu.
Kaynak | Hürriyet Taşra

Koç, otel ve fabrikasını sağlık çalışanlarına açtı
Koç Grubu, hem Divan Otelleri, hem de Ford Otosan Fabrikası'ndaki üretimi
ile sağlık çalışanlarına hizmet vereceğini açıkladı.
Kaynak | Korkusuz

Amazon'dan Türkiye'ye 'koronavirüs' desteği
Amazon.com.tr müşteriler ve çalışanlar ile hem Türkiye hem de dünya
genelindeki topluluklar için başlattığı Kovid-19 mücadelesine destek
çalışmaları kapsamında Türkiye'ye 3,5 milyon TL bağış yaptı.
Kaynak | gazetedemokrat.com

Koronavirüs Sağlık Haberleri
Koronavirüs Doktor Açıklamaları
Klorokinin'e izin
Fransa'da sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin COVID-19'a karşı
kullanılmasına izin verildi. Başbakanlık kararnamesine göre, klorokininin
COVID-19'un tedavisinde doktor kontrolünde kullanabileceği belirtildi.
Kaynak | Hürriyet

Bağışıklık sistemini güçlendirme önerileri
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Diyetisyeni
Banu Özbingül Arslansoyu, dünyayı etkisi altına alan Covid-19'a karşı
alınabilecek koruyucu önlemlerden birinin, yeterli ve dengeli beslenme ile
bağışıklık sistemini güçlendirmek olduğunu ifade etti.
Kaynak | Sabah Güney

Çin'in testleri de çakma
Virüsü örtbas ederek küresel felaketin büyümesine yol açan Çin'in, test kitleri
de bozuk çıktı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara "Testlerin yanılma payı
çok yüksek"dedi.
Kaynak | Karar

Koronavirüs nedir
Yüzlerce insanın ölümüne sebebiyet veren korona virüsü ile ilgili merak

edilenleri Adana Şehit Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği
Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Kenan Topal cevapladı.
Kaynak | Hürriyet Çukurova-GAP

Tansiyon ilaçları Covid-19'a neden olmuyor
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Kardiyoloji Anabilim
Dalı Başkanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir, tansiyon ilaçlarının Covid-19'a
neden olmadığını belirterek, hastaların ilaçlarını aksatmamaları gerektiğini
söyledi.
Kaynak | Sabah

Çok hızlı bir test daha geldi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, Türkiye'ye virüsün kanda yarattığı
antikoru saptayan çok hızlı bir testin geldiği müjdesini verdi.
Kaynak | Hürriyet

"Hidroksiklorokinin Covid-19'u önlüyor mu"
Doç. Dr. Hatice Kemal Günsel, dünyayı etkisi altına alan, özellikle kalp
hastalarında yüksek ölüm riski oluşturan korona virüs Covid-19'un
önlenmesinde, hidroksiklorokinin (Plaquenil) isimli ilacın kullanıldığına ve etkili
olduğuna dair dijital platformlarda dolaşan söylemlerin gerçeği yansıtmadığına
dikkat çekerek, virüse karşı henüz etkin tedavi sağlayan aşı veya ilaç
geliştirilemediğini bildirdi.
Kaynak | sabah.com.tr

Covid-19 Kremlin'e sıçradı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konutunun bulunduğu Kremlin
Sarayı'nda çalışan bir kişide koronavirüse rastlandı. Hastanede karantinaya
alınan çalışanın, Putin'in Kırım ziyaretindeki heyette bulunduğu, bu nedenle
virüs tespit edilen kişiyle temas eden herkesin testlere tabi tutulacağı belirtildi.
Putin'in bu kişi ile teması olup olmadığı ise açıklanmadı.
Kaynak | Posta

Etkinliklere Dair Haberler
Etkinliklere Dair Haberler
Diyanet, hac işlemlerini ikinci bir duyuruya kadar erteledi
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 yılı hac ödemeleri taksitleri ve hac işlemlerini
ikinci bir duyuruya kadar erteledi.
Kaynak | ntv.com.tr

