Hükümet ve DSÖ Açıklamaları
Sağlık Bakanı Koca corona virüsle ilgili son durumu açıkladı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini
Twitter'dan paylaştı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Bugüne dek
kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433" dedi. Bakan Koca
Twitter'dan yaptığı açıklamada, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561
tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta
sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ
İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar"
dedi.
Kaynak | hurriyet.com.tr

Başkan Erdoğan'dan 'ulusa sesleniş' konuşması: Her türlü senaryoya hazırız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele
kapsamında alınan önlemler ve gelinen aşamaların yer aldığı ulusa sesleniş
konuşmasında, "Ülkemizde 53 bin vatandaşımızı evlerinde izlemeye, 8 bin 554
vakayı ise hastanelerde takibe aldık. Bunlardan 797 kişi tamamen iyileşip
taburcu olurken, 4 bin 603 kişiden numune alınarak ileri tetkik yapıldı. Kovid-19
teşhisi konan 1872 kişinin tedavisine devam ediliyor. Tedavi altındaki
hastalarımızdan 44'ünü ise maalesef kaybettik." dedi.
Kaynak | aksam.com.tr

Bakan Dönmez açıkladı: Bor katkılı el dezenfektanı geliyor
Türkiye, bor katkılı el dezenfektanı üretecek. Açıklama, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den geldi. Dönmez, Twitter hesabından
yaptığı açıklamada şunları kaydetti. "Covid-19 tedbirleri kapsamında enerjide
kesintisiz hizmet için attığımız adımları Sn. Cumhurbaşkanımıza arz ettik.
Talimatlarıyla, Ar-Ge çalışmasını tamamladığımız bor katkılı el dezenfektanının
seri üretimine başlıyoruz. En kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine
sunacağız."
Kaynak | ntv.com.tr

Bakan Soylu açıkladı! Sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Koronavirüs sebebiyle vaka sayısının
ülkemizde artış göstermesi vatandaşları da tedirgin etmeye devam ediyor. Ülke
genelinde ise koronavirüs ile ilgili sıkı önlemler alınmaya devam ediyor. Peki,

Türkiye'de sokağa çıkma yasağı olacak mı? Konuyla ilgili İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Bakan
Koca sokağa çıkma yasağı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Herkes kendi OHAL'ini
ilan edebilir" dedi.
Kaynak | haberturk.com

Bakanlık, 'koronavirüs için termal kamera alamadık' dedi
Tarım ve Orman Bakanlığı, koronavirüsle mücadelede önemli role sahip olan
termal kameraların, maliyetli olduğu gerekçesiyle alınamadığını açıkladı. CHP
İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, TBMM ve tüm bakanlıklara tavsiye
niteliğinde dilekçe göndererek, Covid-19 salgınının yayılmasının önüne
geçmek amacıyla tedbirlerin arttırılması gerektiğinin önemine işaret etti.
Kaynak | cumhuriyet.com.tr

Bakan Pekcan açıkladı! Temassız gerçekleştiriliyor...
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Irak'a yapılan ihracatın Habur – İbrahim Halil
Gümrük Kapıları arasındaki tampon bölgede konteyner değişimi, dorse
değişimi ve şoför değişimi yoluyla "temassız" olarak gerçekleştirildiğini belirtti.
Yapılan açıklamada; "Bilindiği üzere Ticaret Bakanlığınca koronavirüse
(COVİD-19) karşı alınan önlemler kapsamında gümrüklerimizde, ilk günden
itibaren büyük bir hassasiyetle tüm tedbirler alınarak çalışmalar
sürdürülmektedir" ifadeleri yer aldı.
Kaynak | milliyet.com.tr

Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
Altın fiyatları corona virüsle dalgalanıyor
Yatırımcılar, altını güvenli liman olarak tercih ederken, altının ons fiyatı ilk
çeyrekte yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle 1451-1703 dolar bandında
işlem gördü.
Kaynak | hurriyet.com.tr

Moody's corona virüs nedeniyle küresel büyüme tahminini düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, yeni tip corona virüs
(covid-19) salgını nedeniyle bu yıl için küresel büyüme tahminini yüzde
2,6'dan yüzde eksi (-) 0,5'e çekti.
Kaynak | milliyet.com.tr

Koronavirüs mobilya sektörünü vurdu
Mobilya sektörünün Eskişehir'in önemli değerlerinden biri olduğunu, her geçen
gün geliştiğini ifade eden ESMOS Başkanı Ertuğrul Tezgören, "Ancak COVİD19 sektörümüzü de derinden etkilemeye başladı" dedi.
Kaynak | Dünya

Rekabet Kurumu Başkanı Küle: Sebze meyve fiyatları soruşturması yarın
sonuçlanacak
Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, uyarılara karşın, sebze ve meyve
fiyatlarında haksız fiyat artışları yaşandığına dikkat çekerek, "Yarın
yapacağımız toplantıda bu yaş meyve sebze fiyatlarıyla ilgili soruşturmamızı
görüşüp karara bağlayacağız. Rekabet Kanunu kapsamında verilebilen
cezalar çok açık" dedi.
Kaynak | posta.com.tr

3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek
Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, kurumsal ve ticari ölçekteki firmaların
işletme sermayesi ihtiyaçları için "İşe Devam Kredi Desteği"ni hayata
geçireceğini duyurdu. 3 kamu bankasından yapılan ortak açıklamaya göre,
küresel ölçekte yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen yeni tip corona virüs
(Kovid-19) salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası
hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar
Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank yeni
finansal destek adımlarını devreye aldı.
Kaynak | posta.com.tr

Almanya corona virüs krizinden sonra kemer sıkmaya dönecek
Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Alman hükümetinin
corona virüs krizi bittikten sonra tasarruf politikasına geri döneceğini bildirdi.
Kaynak | milliyet.com.tr

ABD'de Covid-19 kaynaklı işsizlik başvurularında büyük artış yaşandı
ABD'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle işsizlik yardımı
başvurularında ciddi artış oldu.
Kaynak | ntv.com.tr

AB üyesi 9 ülke Corona virüse karşı ortak borçlanılma çağrısı
Avrupa Birliği (AB) üyesi 9 ülke lideri, yeni tip Corona virüse (Covid-19) karşı
uygulanan politikaların finansmanı için ortak borçlanma enstrümanı kurulması
çağrısında bulundu.
Kaynak | ntv.com.tr

Ev ve mutfak eşyaları sektörü ekonomik kalkana dahil olmak istiyor
Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı
Burak Önder, "Son iki yıldır dünyayı karış karış dolaşan ve toplam ihracata
katkı vermek için gecesini gündüzüne katan ev ve mutfak eşyaları sanayicileri
de Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında vergi süreçlerinde mücbir
sebepten faydalanacak sektörler arasındaki yerini almak istiyor." ifadelerini
kullandı.
Kaynak | hurriyet.com.tr

KKTC'de corona virüs nedeniyle ekonomik tedbir paketi açıklandı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, yeni tip corona
virüs (covid-19) salgınından dolayı alınan "Toplumsal Dayanışma için Birinci
Ekonomik Tedbirler ve Destek Paketi" isimli ekonomik tedbir paketini açıkladı.
Kaynak | milliyet.com.tr

Virüsün ateşi metalleri eritti
Endüstriyel metal fiyatları, koronavirüs salgının yol açtığı talep şoku ve dolar
likiditesinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle yılbaşından bu yana süren serbest
düşüşünü sürdürüyor. En büyük metal alıcısı Çin'in azalan iştahı ve dünyada
ekonomilerin durma noktasına gelmesi, tüm endüstriyel metallerin takip ettiği
bakırı yılbaşından bu yana yüzde 22 düşürdü.
Kaynak | Dünya

Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları
Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları
Ambulanslara artık refakatçi alınmayacak
Sağlık Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında ambulansla hasta
nakillerinde de yeni uygulama başlattı. Buna göre artık ambulanslarda kişisel
koruyucu ekipman hazır olarak bulundurulacak. Hastaya ilk müdahale eden
ekip hasta teslim edilene kadar ve ambulans temizlenene kadar kişisel
koruyucu ekipman kullanacak.
Kaynak | yurtgazetesi.com.tr

İBB'den flaş bir karar daha
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü
giderlerinin de İBB tarafından karşılanacağını duyurdu.
Kaynak | sozcu.com.tr

Meclis'in 100. yıl etkinliklerine corona virüs engeli
Meclis Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin açılışının 100'üncü yıl dönümü
dolayısıyla planlanan etkinliklerin ileri bir tarihe ertelendiğini bildirdi.
Kaynak | milliyet.com.tr

3 bölgede otomotiv üretimini durdurdu
Japon otomobil üreticisi Nissan, dünyayı etkisi altına alan ve Dünya Sağlık
Örgütü tarafından pandemi ilan edilen COVID-19 salgınının yayılımını
engellemek ve kontrol altına almak adına Afrika, Orta Doğu ve Hindistan
bölgesinde üretimine geçici olarak ara verdiğini duyurdu.
Kaynak | haberler.com

Oyak Renault üretime ara veriyor
Türkiye'nin en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Oyak Renault, corona
virüsü salgını sebebiyle üretimine 26 Mart 2020 tarihi itibariyle kademeli
olarak geçici bir süre ara vereceğini duyurdu.
Kaynak | haberler.com

Corona virüs önlemleri: 'Ekmek' satışında yeni dönem
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, fırınların ekmek
ve ekmek çeşitlerinin, gıda ile temasa uygun kağıt veya plastik esaslı bir
ambalaj malzemesine konularak satışa sunabilecekleri belirtildi.
Kaynak | ntv.com.tr

Ankara'da askerler için üst düzey coronavirüs önlemi
Ankara'da, Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'na acemi
eğitimlerini yapmak üzere gelen askerler, koronavirüs önlemleri kapsamında
otogar ve havalimanından nizamiyeye kadar iki kez ateşleri ölçülüp, sağlık
bilgileri kontrol edilerek kayıt altına alındı. Kayıt ve diğer işlemler sırasında
sosyal mesafeyi koruyan acemi erlere, koronavirüs eğitim de verildi.
Kaynak | sabah.com.tr

Bursa sokaklarında 'Covid-19' temizliği
Bursa'nın 1058 mahallesindeki cadde ve sokakların tamamı, Büyükşehir
Belediyesi tarafından yıkanıyor. Her gün 20-25 bölgenin tazyikli suyla
temizlendiği uygulamanın korona virüsü tehdidi ortadan kalkıncaya kadar
devam edeceği açıklandı.
Kaynak | haberler.com

AVM'lerde sessizlik
Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından AVM'lerin kapatılması
gündeme geldi. Ancak çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Alışveriş
merkezlerinde 10.00-22.00 olan açılış kapanış saatleri 12.00-20.00 olarak
düzenlendi. Çok sayıda şirketin AVM içerisinde bulunan dükkanlarını kapatma
kararı almasının ardından AVM'lerde sessizlik hakim oldu. Sadece gıda
satışının yapıldığı marketin açık olduğu AVM'de güvenlik görevlileri, temizlik
çalışanları ve alışverişe gelen az sayıda vatandaş dışında kimse bulunmuyor.
Kaynak | milliyet.com.tr

Beşiktaş Belediyesi sağlık çalışanları için yurtlarını açmaya hazır
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Sağlık Bakanlığı ve İstanbul
Valiliği'ne seslendi. Başkan Akpolat, 185 yatak kapasiteli iki öğrenci yurdunu,
koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı yoğun mesai harcayan sağlık
çalışanlarına tahsis etmeye hazır olduklarını açıkladı.

Kaynak | milliyet.com.tr

Başakşehir'de 65 yaş üstü vatandaşların market ihtiyaçları karşılanıyor
Başakşehir Belediyesi, koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında dışarı
çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Zabıta ekipleri,
vatandaşların siparişlerini kısa sürede kapıya kadar teslim ediyor.
Kaynak | milliyet.com.tr

Balık tutmak yasaklandı! İstanbul'da corona virüs hamlesi
İstanbul'da Üsküdar Belediyesi corona virüs tedbirleri kapsamında kendi
sınırları içinde balık tutmayı yasakladı. Ayrıca, İstanbul'un en büyük
dezenfeksiyon istasyonu Üsküdar Belediyesince Harem'de kuruldu.
İstasyonda, toplu taşıma araçlarının yanı sıra, kamu araçları da dezenfekte
ediliyor. İstasyona olan yoğun ilgiden dolayı zaman zaman araç yoğunluğu
oluşuyor.
Kaynak | sabah.com.tr

İletişim ve işbirliği çözümleri ücretsiz sağlanacak
Koronavirüsün yayılmasının önüne geçmek amacıyla bütün sektörlerde
gerekli tedbirler alınırken bu doğrultuda bir takım kolaylıklar da sağlanıyor.
İletişim ve işbirliğini geliştirme ve basitleştirme çözümleri sunan Avaya, bugün
Avaya Spaces işbirliği yazılımını dünya çapında nitelikli kar amacı gütmeyen
kuruluşlarla birlikte kolejler ve üniversiteler de dahil olmak üzere tüm eğitim
kurumlarına ücretsiz olarak sağlayacağını duyurdu.
Kaynak | haberler.com

5 asırlık çarşıda kepenkler indi
İstanbul'daki Kapalıçarşı'nın ardından Edirne'deki tarihi Ali Paşa, Bedesten ve
Arasta gibi tarihi çarşılar da corona virüs önlemleri nedeniyle kapatıldı.
Kaynak | ntv.com.tr

Koronavirüs Genel Haberler

Koronavirüs Genel Haberler
Corona virüs şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği
"Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünya genelinde Kovid19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 494'e, vaka sayısı ise 452
bin 156'ya ulaştı. Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı 7 bin
503 kişiyle İtalya'da kaydedildi. İtalya'nın ardından ikinci sırada yer alan
İspanya'da 3 bin 434 kişi hayatını kaybetti. Salgının ortaya çıktığı Çin, 3 bin
281 can kaybıyla üçüncü sırada yer aldı. Kovid-19 salgınından en fazla
ölümün gerçekleştiği dördüncü ülke 2 bin 77 kişi ile İran, beşinci ülke ise 1100
kişi ile Fransa oldu. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs
şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı.
Kaynak | posta.com.tr

Afrika'da corona virüs vakaları 2 bin 500'e yaklaştı
Afrika'da, yeni tip corona virüs (Kovid-19) vaka sayısı 2 bin 412'ye, hayatını
kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi.
Kaynak | hurriyet.com.tr

Son dakika haberi: İran'da son 24 saatte Covid-19'dan 143 insan daha öldü
İran Sağlık Bakanlığı corona virüs nedeniyle son 24 saatte COVID-19'dan 143
kişinin daha hayatını kaybettiğini ölsü sayısının 2 bin 77'ye yükseldiğini
açıkladı.
Kaynak | haberler.com

ABD'de korona virüs salgınından ölenlerin sayısı 797'ye yükseldi
ABD'de korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin
sayısı 797'ye yükselirken, ülkedeki vaka sayısı 55 bin 222'ye ulaştı.
Kaynak | haberler.com

ABD'de ilk çocuk ölümü
ABD'nin Los Angeles kentinde ilk kez çocuk yaşta bir gencin virüs kaynaklı
yaşamını yitirdiği duyuruldu.
Kaynak | Cumhuriyet

Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 159'a çıktı
Almanya'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin
sayısı 159'a yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 32 bin 991 olarak açıklandı.
Kaynak | haberler.com

Libya'da ilk corona virüs vakası
Libya'da Corona Virüs (Covid-19) tespit edilen ilk vaka duyuruldu. Libya
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede bir kişide Corona Virüs
tespit edildiği belirtildi. Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi'den (NCDC) yapılan
açıklamada, hastanın 73 yaşında erkek bir kişi olduğu ve 5 Mart'ta Suudi
Arabistan'dan döndüğü ifade edildi.
Kaynak | hurriyet.com.tr

İtalya'da bir günde 743 kişi öldü
İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı bugün 743 kişi
artarak, 6 bin 820'ye yükseldi. Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli,
ülkede tam bir ay önce patlak veren Kovid-19 salgınına ilişkin Roma'da
düzenlediği günlük basın toplantısında son bilgileri paylaştı.
Kaynak | cnnturk.com

ABD'den corona virüsü nedeniyle Çin ve İran'a 'sert' eleştiri
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Çinli ve İranlı yetkilileri, Covid-19 salgınının
ciddiyetini saklamaya çalışarak ve sorumluluklarından kaçarak hayatları riske
atmakla suçladı.
Kaynak | milliyet.com.tr

Azerbaycan, İran'la sınır kapılarını 20 Nisan'a kadar kapalı tutacak
Azerbaycan, yeni tip korona virüsünün (Covid-19) yayılmasını önlemek
amacıyla İran'la sınır kapılarını 20 Nisan'a kadar kapalı tutacak. Azerbaycan
Bakanlar Kurulu, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında İran'la sınır
kapılarını 20 Nisan'a kadar kapalı tutacağını açıkladı. Azerbaycan korona
virüs salgınının yayılması nedeniyle 29 Şubat saat 16.00 itibariyle 2 hafta
süreyle İran ile sınırlarını kapatma kararı almıştı. Kararın 20 Nisan'a kadar
uzatıldığı belirtildi.
Kaynak | haberler.com

Arnold Schwarzenegger'den corona virüs için 1 milyon dolarlık bağış!
Usta oyuncu Schwarzenegger, hastanelere coronavirüs salgını için gerekli
ekipmanı sağlayan derneğe 1 milyon dolar bağışladı. Usta oyuncu Arnold
Schwarzenegger, takipçilerini tüm dünyada hızla etkisini gösteren corona
virüs salgını hakkında sık sık uyarıyor.
Kaynak | milliyet.com.tr

Son dakika haberi: 19 yaşındaki genç kız corona virüsü nedeniyle intihar etti!
Tüm dünyanın bir numaralı gündem maddesi olan corona virüs salgını
yayılmaya devam ederken son olarak İngiltere'nin Norfolk kentinde yaşayan
Emily Owen hakkında son dakika haberi geldi. 19 yaşında garsonluk yaparak
hayatını kazanan genç kız, 18 Mart Çarşamba günü hastaneye kaldırıldı.
Karantina sürecinde pek çok insanın kendini öldüreceği iddia edilirken öte
yandan Emily'nin ailesi, kızlarının izolasyon ve karantina sürecinden kötü
etkilendiğini belirtti.
Kaynak | sabah.com.tr

Putin'den corona virüs kararı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
salgını nedeniyle, 22 Nisan'daki anayasa referandumunun erteleneceğini,
çalışanların gelecek hafta idari izinli sayılacağını ilan etti.
Kaynak | posta.com.tr

İzmir valiliğinden 'karantina poşetiyle defin' iddialarına yalanlama
İzmir'de korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği iddia edilen bir vatandaşın
karantina poşetiyle defnedildiği iddiaları üzerine açıklama yapan İzmir Valiliği,
hayatını kaybeden vatandaşın test sonuçlarının negatif olduğunu, yıkanarak
ve kefenlenerek defnedildiğini duyurdu.
Kaynak | haberler.com

İsrail'de corona virüsten ölenlerin sayısı 4'e yükseldi
İsrail'de yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 4'e
yükseldi.
Kaynak | hurriyet.com.tr

İspanya'da buz pateni pisti morg oldu
İspanya'da virüsten ölenlerin sayısı bir günde 512 arttı, toplam 2 bin 694'e
çıktı. Vaka sayısı 39 bini aştı. Ülkede huzurevleri salgından en çok etkilenen
yerler arasında. Huzurevlerinin bazılarında çalışanların işlerini bırakıp kaçtığı
ve yaşlıların ölüme terk edildiği ortaya çıktı. Ölü sayısının hızla arttığı başkent
Madrid'de buz pateni pisti morga çevriliyor.
Kaynak | ntv.com.tr

İngiltere'de 21 yaşındaki kadın koronavirüse yenik düştü
İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) can almaya devam ediyor. İngiliz medyası,
koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren 21 yaşındaki Chloe Middleton'ın kronik
hastalığı olmadığı ve sağlıklı olduğu belirtilmesine rağmen, hayatını kaybeden
en genç kişi olduğunu duyurdu.
Kaynak | haberler.com

Fransa'da sokağa çıkma yasağına uymayanlara sert müdahale
Fransa'da sokağa çıkma yasağına uymayanlara polis sert müdahalede
bulundu. O anların görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı.
Kaynak | hurriyet.com.tr

Fenerbahçe'de bir futbolcuda ve sağlık heyeti çalışanında koronavirüs bulgusu çıktı
Fenerbahçe Kulübü, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan koronavirüs
testi sonrasında bir oyuncuda ve bir sağlık heyeti çalışanında yeni tip
koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlandığını açıkladı.
Kaynak | haberler.com

Fatih Terim'den yeni açıklama geldi! ' İnşallah daha iyi olacağım'
Corona virüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi gören Fatih Terim bir
tweet atarak destek verenlere teşekkür etti ve durumunun iyi olduğunu
açıkladı.
Kaynak | haberler.com

Corona virüs nedeniyle ABD'de silah satışları tavan yaptı
Amerika Birleşik Devletleri'nde corona virüs salgınının toplumsal huzursuzluğa
yol açacağı endişesiyle yüzde 800 artışla silah satışlarında patlama yaşandı.

Kaynak | ntv.com.tr

Conor McGregor'dan corona virüsle mücadele için 1 milyon avroluk yardım
İrlandalı karma dövüş sanatları sporcusu Conor McGregor, yeni tip corona
virüse (Kovid-19) karşı mücadele için 1 milyon avro değerinde kişisel
koruyucu ekipman bağışında bulundu.
Kaynak | hurriyet.com.tr

Bulgaristan'da koronavirüsle savaşın gizli kahramanları Türk kadınları
Bulgaristan'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle koruyucu
malzemelerin, dezenfektan ve diğer tıbbi ihtiyaçların yetersizliği gündeme
geldi. Sağlığını riske atarak, ihtiyacı olanlara yüz maskesi diken
Bulgaristan'daki Türk kadınları, bu mücadelenin gizli kahramanlarından oldu.
Kaynak | haberler.com

Başsavcılardan Trump'a 'özel sektöre yasal müdahale' çağrısı
ABD'nin 16 eyaletinin başsavcısı Başkan Donald Trump'a, Savunma Üretim
Yasası'nı devreye sokarak özel sektörün yeni tip corona virüs (covid-19) ile
mücadelede kritik olan malzemelerin üretimini artırmasını sağlaması
çağrısında bulundu.
Kaynak | milliyet.com.tr

Kitler bugün Trabzon'da
Koronavirüs (COVID-19) salgınının baş göstermesiyle birlikte Trabzonspor'da
tüm tesisler ve stat baştan aşağıya dezenfekte edilirken futbolcular ve teknik
heyet de liglerin ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından evlerine kapandı.
Kaynak | Sabah (Avrupa)

Ali Koç'tan corona virüsü açıklaması: Devletimizin kurallarına uyalım
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tüm dünyayı saran ve ülkemizde de etkisini
gösteren corona virüsü salgınına karşı uyarılarda bulundu. Fenerbahçe
camiasına ve salgın hastalıkla mücadele eden herkese seslenen Koç, başta
sağlık çalışanlarına teşekkür ederken, insanları da devletin koyduğu kurallara
uymaya davet etti.
Kaynak | sabah.com.tr

ABD'de bir Türk koronavirüs nedeniyle öldü
ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan 44 yaşındaki Türk, koronavirüs
(Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Kaynak | karar.com

ABD Hava Kuvvetleri'nden skandal corona virüs paylaşımı
ABD Hava Özel Kuvvetler Komutanlığı, Twitter hesabından CV22 Osprey tipi
helikopterin fotoğrafını paylaşarak, "İçinde CV geçen ancak covid-19 olmayan
başka bir şey daha var: CV22." ifadesini kullandı.
Kaynak | milliyet.com.tr

Dünya basını Fatih Terım'i manşetlerine taşıdı
Fatih Terim test sonucunun pozitif olduğunu açıkladıktan sonra futbolcular,
teknik direktörler, sevenleri, taraflı tarafsız tüm futbolseverler mesajlarıyla
tecrübeli hocanın yanında olduklarını gösterdiler. 66 yaşındaki teknik
direktörün Koronavirüs'e yakalanması dünyada da manşetlere taşındı.
Kaynak | Sabah (Avrupa)

Genç olmasaydım burada olmazdım
İtalya'da 17 gündür hastanede koronavirüs tedavisi gören 38 yaşındaki Fausto
Russo, yaşadıklarını anlattı. Hiçbir kronik hastalığı olmamasına ve sigara
içmemesine rağmen hastalığı çok ağır geçiren Russo, altı gün boyunca
solumun cihazına bağlı kaldı. Halen Latina Santa Maria Goretti Hastanesi'nde
yatan Russo. şöyle konuştu: "5 Mart Perşembe işteyken kendimi iyi
hissetmemeye başladım, eve gittim. Ateşim 38 dereceydi. İlaç aldım, ama
düşmüyordu. Pazar günü nefes alamıyordum, ambulans çağırdım. Beni
bulaşıcı hastalıklar hastanesine getirdiler. COVID-19 teşhisi koyuldu. 38
yaşındayım, hiç sigara içmedim, önceden süregelen hastalıklarım yok. Ateşim
en son 10 yıl önce yükselmişti."
Kaynak | Hürriyet

Prens Charles'ın corona virüs testi pozitif çıktı
İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'in büyük oğlu, Veliaht Prens Charles'ın da
koronavirüsü kaptığı bildirildi. Resmi ikametgahı Clarance House'dan yapılan
açıklamada, aynı zamanda Galler Prensi olan 71 yaşındaki Charles'ta COVID19 olarak bilinen virüsün hafif semptomlarının görüldüğü ancak genel

durumunun iyi olduğu belirtildi
Kaynak | Cumhuriyet

Koronavirüs Sağlık Haberleri
Koronavirüs Doktor Açıklamaları
Çin'de yapılan otopsiler ortaya koydu: Koronavirüs akciğerde kalmaya devam ediyor
Çinli araştırma gruplarının, hayatını kaybeden 29 Koronavirüs (Covid-19)
hastası üzerinde otopsi yaptığı ve virüsün ölümden sonra da akciğerde
varlığını sürdürdüğü belirtildi.
Kaynak | t24.com.tr

Prof. Dr. Derya Unutmaz: Koronavirüste tedavinin anahtarı iyileşenlerin kanında
olabilir
ABD Connecticut Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmünoloji Bölümü Öğretim Üyesi
ve Jackson Laboratuvarı Enstitüsü'nde insan bağışıklık sistemi
araştırmalarının başında yer alan Prof. Dr. Derya Unutmaz, koronavirüs
geçirmiş ve iyileşmiş hastaların kanında bulunan antikorların, özellikle
hastalığı ağır geçiren veya durumu kritik hastalar için hayat kurtarıcı bir tedavi
şekli olabileceğini söyledi.
Kaynak | haberler.com

Bilim kurulu üyesi Yamanel: Bu virüsün havayla pek ilgisi yok
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel,
''Bu virüsün havayla pek ilgisi yok. Çünkü bu damlacık yoluyla kişiden kişiye
bulaşabilen bir enfeksiyon. Her zaman söylediğimiz gibi burada izolasyon çok
önemli. 'Evde Kal' mesajını her zaman ve her yerde vermemiz gerekiyor''
dedi.
Kaynak | dha.com.tr

24 aile hekimi ve hemşirede corona virüs tespit edildi
Sağlık çalışanları, corona virüspandemisine karşı canla başla mücadele
ederken, İstanbul Aile Hekimliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin

Demir, İstanbul'un farklı ilçelerinde görev yapan toplam 24 aile hekimi ile
hemşirede corona virüs tespit edildiğini söyledi.
Kaynak | posta.com.tr

Anneden bebeğe koronavirüs geçer mi?
Enfekte olmuş annelerin, virüsün anne karnında ya da doğum esnasında
bebeğe bulaşıp bulaşmayacağı korkusunu yaşadığını dile getiren Dr. Ali
Gürsoy, "Elimizdeki kısıtlı veriler; virüsü taşıyan annelerden doğan bebeklerde
bugüne kadar koronavirüs saptanmadığını gösteriyor.
Kaynak | haberler.com

Bilim insanları uyarıyor! Yeni salgınlara hazır olun
National Geographic'in doğa için hazırladığı kampanyaya göre dünyanın
ormansızlaştırılması, vahşi hayvanların evcilleştirilmesi, yiyecek ve ilaç olarak
kullanılması Covid-19 gibi daha fazla hastalığın oluşmasına neden olacak.
Uzmanların uyarısına göre insanlar tarafından işgal edilen vahşi yaşam
alanları yeni virüsler için risk taşıyor. Bilim insanları, bir sonraki pandemi için
insanların kendilerini hazırlaması gerektiğini düşünüyor.
Kaynak | aksam.com.tr

Etkinliklere Dair Haberler
Etkinliklere Dair Haberler
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ertelendi
Uluslararası Olimpiyat Komitesi, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yeni tip
corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelendiğini açıkladı.
Kaynak | a24.com.tr

