Hükümet ve DSÖ Açıklamaları

Bakan Koca 14 Nisan corona virüs vakaları ve vefat sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu ile yapılan toplantı sonrası basın mensuplarına
açıklamalarda bulundu: "Bugün toplam 33.070 test yapıldı ve vaka sayısı 4062 olarak
tespit edildi. Bugün 107 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bugün 842 vatandaşımız
sağlığına kavuşmuştur. Toplam iyileşen hasta sayımız 4799'a ulaşmıştır."
Kaynak | sabah.com.tr

Filyasyon yöntemiyle yayılma hızını kontrol altına aldık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde video konferans yöntemiyle
gerçekleştirilen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Türkiye'de vaka artış hızının düşmeye başladığını söyleyen Bakan Koca, Türkiye'nin bu
başarısının filyasyon yöntemi ile sağlandığını söyledi.
Kaynak | sabah.com.tr

Türkiye'de aşı üretim altyapısı var
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2018 yılında Türkiye'deki hayvanlar için aşı
üreten tesislerin, eksikliklerini tamamlamak ve Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kuralları
karşılamak şartıyla insanlara yönelik aşı üretmesine izin verildiğini hatırlattı. Türkiye'de aşı
üretim altyapısı olmadığı eleştirilerinin doğru olmadığını söyleyen Varank, "Hayvan aşıları
alanında oldukça güçlü, yetkin ve dünya standartlarında üretim altyapılarımız var. Bu
altyapılar, uygun tedbirler alınarak çok hızlı bir şekilde viral insan aşısı üretimi de
gerçekleştirebilir" dedi.
Kaynak | Dünya

Atık sularda Covid-19 taraması yapılacak
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Covid19-virüsünün su ve atık sulardaki
varlığının araştırılacağını ve bu konuda olası risklere karşı erken uyarı sisteminin
geliştirileceğini söyledi.
Kaynak | iha.com.tr

Bakanlıktan sanayi tesislerinin faaliyetlerine ara vereceği iddiasına yalanlama
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca başta İstanbul olmak üzere fabrikaların yoğun olarak
bulunduğu Kocaeli, Bursa, Sakarya ve Tekirdağ'daki sanayi tesislerinin 10 gün süreyle
faaliyetlerine ara vereceğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı açıklandı.
Kaynak | dha.com.tr

64 milyon lira huzurevlerine aktarıldı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk "Koronavirüsle mücadele
kapsamında huzurevlerimize 64.000.000 TL ödenek gönderdik." dedi.
Kaynak | hurriyet.com.tr

Sağlık Bakanlığı'ndan corona virüsle mücadele için 5 yeni kamu spotu
Sağlık Bakanlığı, yeni tip corona virüs ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürmeye
devam ediyor. Bakanlık tarafından vatandaşları bilgilendirmek amacıyla 5 yeni kamu
spotu daha hazırlandı. Hazırlanan filmlerde mümkün olduğunca evde kalınması, sosyal
mesafeye riayet edilmesi, maske takılması gibi uyarılarda bulunulurken, kronik hastalığı
olanların daha da dikkatli olması konusunda hatırlatmalar yapıldı.
Kaynak | milliyet.com.tr

DSÖ, salgın sonrasına da işaret etti: Maske norm haline gelecek

DSÖ Covid-19 Özel Temsilcisi Dr. David Nabarro, koronavirüs salgınının ardından
dünyada maskesinin norm haline geleceğini, insanların 'yeni gerçekliğe' alışması
gerekeceğini söyledi ve ekledi: "Ne zaman aşıya sahip olacağımızı da bilmiyoruz. Bu
yüzden 'toplumları koruyun' diyoruz. Evet, maske takmamız gerekecek. Evet, daha fazla
fiziksel mesafe uygulamak gerekecek."
Kaynak | karar.com

DSÖ'den Türkiye için kritik koronavirüs açıklaması: Artış hala sürüyor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa'da bazı ülkelerde koronavirüsünün (corona virüs)
yayılma hızının yavaşladığını ancak İngiltere ve Türkiye'deki yeni vakaların hala arttığını
duyurdu.
Kaynak | karar.com

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 34 ülkeye yardım elimizi uzattık
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgınında
tehdidi en başında ciddiye aldığını ve erken harekete geçtiğini belirterek, "Kendimizin tıbbi
ekipman ihtiyacı olmasına rağmen İngiltere, İtalya ve İspanya gibi önemli müttefiklerimizin
de aralarında bulunduğu 34 ülkeye yardım elimizi uzattık." dedi.
Kaynak | ntv.com.tr

Çiftçiye virüs için bilgilendirme broşürü
Tarım ve Orman Bakanlığı, Covid-19 ile mücadele kapsamında bir dizi önlem aldı. Son
olarak 81 il ve ilçe müdürlükleri, çiftçiler, üreticiler, perakende sektörü, odalar ve birlikler
için farklı uyarılar içeren bilgilendirme afişleri ve broşürler hazırlandı.
Kaynak | Akşam

Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar

Varlık Fonu zora giren şirkete ortak olacak
Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) corona virüsü salgını nedeniyle zor duruma düşecek olan
şirketlere yatırım yapması kolaylaştırılıyor. Meclise sunulan yeni tasarıda TVF ile ilgili
maddede "finansal açıdan zor duruma düşecek büyük kuruluşlann ayakta kalmasında
onlara klasik banka kredisinden farklı seçenekler ve destekler kilit rol oynayacaktır"
denilirken. TVF'in Sermaye Piyasası ve Ticaret Kanunu'nun birleşme ve satın almaya
dair maddelerinden muaf tutulması da sağlanıyor.
Kaynak | Karar

IMF 25 ülkenin borçlarını erteledi
IMF, 'Felaketlerle Mücadele ve Yardım Fonu' kapsamında, ekonomisi Covid-19
salgınından etkilenerek zarar gören 25 ülkenin borçlarını erteledi. Fon ayrıca global
büyümeyi yeniden revize etti. Daha önce global büyümenin yüzde 3 olacağını açıklayan
IMF, yeni değerlendirmesinde yüzde 3 daralmaya işaret etti.
Kaynak | Karar

Sektörün iş kolları ayrı tutulmamalı
Ev, mutfak ve hediyelik eşyaları sektörünün de Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi
kapsamına girmesini istediklerini belirten Gelişen Ev ve Yaşam Eşyası Markaları
Derneği Başkanı Ahmet Çığır Şahin, "COVID-19 salgınının neden olduğu ekonomik
etkileri azaltmak için açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında birçok iş
kolu mücbir sebep hükümlerinden faydalanacak. Bununla birlikte sektör kapsamının

daha da genişlemesi gerekiyor" dedi.
Kaynak | Dünya

Euler Hermes, 18 ülke ve 126 sektörün notunu düşürdü
Uluslararası alacak sigortası şirketi Euler Hermes'in her üç ayda bir ticari borçların
vadesinde ödenmeme riskini ölçerek hazırladığı ülke ve sektör risk derecelendirme
raporunda da COVID-19 salgınının yaratacağı olumsuz etkilere vurgu yapıldı. Euler
Hermes, 2020 yılında küresel ekonomik büyümenin güçlü bir yavaşlama kaydedeceği ve
iflasların yüzde 14 artacağı tahmini doğrultusunda, 18 ülke ile 126 sektörün risk
derecelendirme notunda da indirime gitti.
Kaynak | Dünya

Döviz transferinde kısıtlama yok
Türkiye Bankalar Birliği (TBB), yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle suç gelirleriyle ilgili
bankacılık işlem kayıtlarında değişikliğe gidilmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Kaynak | Dünya

Virüs bu sektörleri vuracak
Koronavirüs salgınından en çok etkilenecek sektörler bilimsel bir araştırmayla ortaya
çıkarıldı. Türkiye Ekonomi Politikaları Vakfı (TEPAV) 'Covid-19 Salgını Bir Değil Birkaç
Çeyrek Sürerse Ne olur?' isimli bir çalışma yaptı. Prof. Fatih Özatay ve Prof. Güven Sak
tarafından yapılan çalışmaya göre, virüsün 6 ay sürmesi halinde Türkiye ekonomisi
yüzde 20, bir yıl sürmesi halinde yüzde 38 oranında küçülecek.
Kaynak | Sözcü

Çin marşa bastı

Koronavirüsün ilk ortaya çıktığı ülke olan Çin'de toparlanma sinyalleri ile birlikte otomotiv
sektörü de olumlu yönde ilerliyor. Şubat ayında neredeyse satışlar sıfıra yakın
gerçekleşirken yılın üçüncü ayındaki hareketlenme ile birlikte Çin otomotiv pazarı
geleceğe umutla bakmaya başladı. Bunda en büyük etken ise halkın toplu taşımadan
uzaklaşarak kişisel otomobillere yönelme eğilimi.
Kaynak | Hürriyet

Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları
Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları

ÇAYKUR tedbirlerle üretimi sürdürüyor
ÇAYKUR'un, salgınla mücadele kapsamında üretim faaliyetlerine genelge ve
yönetmeliklere uygun şekilde belirtilen önlemleri alarak devam ettiği bildirildi. ÇAYKUR
Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, COVID-19 önlemleri çerçevesinde 16
Mart'tan itibaren paketleme fabrikasında olduğu gibi bütün ünitelerde düzenli aralıklarla
çalışma ortamlarında dezenfeksiyon yapıldığı, fabrika sahalarının köpüklü suyla
yıkandığı belirtildi.
Kaynak | Dünya

Koronavirüs Genel Haberler

Koronavirüs Genel Haberler

Dünya genelinde Corona Virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 926 bini geçti
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği
"Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde yeni tip Corona Virüs nedeniyle
toplam 119 bin 724 kişi hayatını kaybetti ve virüs bulaşan 452 bin 367 kişi iyileşti.
Kaynak | hurriyet.com.tr

ABD'de bilanço ağırlaşıyor:Koronavirüsten ölen kişilerin sayısı 23 bini geçti
Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle
ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 24 saatte 26 bin 722 artarak 587 bin 155'e
yükseldi. Ülkede salgından ölen kişilerin sayısı ise son 24 saatte 1,529 artarak 23 bin
644'e çıktı. ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin büyük olasılıkla "planlanandan önce"
yeniden açılacağını söyledi. ABD'lilerin işe geri dönmek istediğini ve koronavirüs
sınırlama önlemlerinin kaldırılması gerektiğini de yineledi.
Kaynak | dha.com.tr

Almanya corona virüs tedbirlerini tartışıyor
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Hessen eyaletinde yaptığı açıklamada, Paskalya
döneminin ardından Kovid-19 vaka sayısındaki artışın yavaşladığının görüldüğünü
belirterek yeni kararlarda bunun dikkate alınacağını söyledi.
Kaynak | milliyet.com.tr

Koronavirüs tedavisinde ücret alınmayacak
Kamu mal ve hizmetlerinden ücretsiz yararlanma şartlarım içeren düzenlemeye,
koronavirüs tanı, tedavi ve bu amaçla kullanılan ilaçlar ve ekipman da dahil edildi.
Sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın tüm hastalara yönelik koronavirüsle
ilgili yapılan testler, tedavi amacı kullanılan ilaçlar ücretsiz olacak.

Kaynak | Dünya

COVID-19'un genetik şifresi 2 bin kişinin genom dizilemesiyle çözülecek
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığının genetik temellerini araştırmak üzere,
aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 22 ülkeden 35 kurumun katılımıyla uluslararası
konsorsiyum kuruldu. Türkiye'den Bilkent ve Hacettepe Üniversiteleri ile Sağlık Bilimleri
Üniversitesi Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi araştırmacıları ve
klinisyenlerinin yer aldığı konsorsiyumda, Kovid-19'a yakalanma riskini arttıran genlerin
keşfedilmesi amaçlanıyor.
Kaynak | Dünya

Endonezya'da corona virüs nedeniyle ulusal afet ilan edildi
Tempo gazetesinin haberine göre, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, ülkeye
yayılan yeni tip corona virüs (covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ulusal afet
kararı aldı. Ulusal afet kararı ile ülke genelinde giderek artan vaka ile can kayıplarının
önüne geçilmesinin ve virüsün sosyal hayat ve ekonomiye etkilerinin azaltılmasının
amaçlandığı bildirildi.
Kaynak | milliyet.com.tr

Ölen bir insandan ilk defa virüs bulaştı
Tayland'dan gelen bir haber ölen bir kişiden bir başkasına koronavirüs bulaşabildiğini
ortaya çıkardı. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden bir insandan adli tıp uzmanına
corona virüs bulaştı. Tayland'da yaşanan bu olay, ölü bir insandan kaynaklanan ilk
koronavirüs vakası olarak kayıtlara geçti.
Kaynak | Karar

Çin'de iki koronavirüs aşısının insan testlerine izin verildi!

Çin'de ülkeye koronavirüs pozitif olarak özellikle Rusya'dan gelenlerin yeni vakalarda
başı çekmesi üzerine Çin-Rusya sınırında denetimler sıkılaştırılırken, iki aşının insanlar
üzerinde deneme aşamasına geçmesine izin verildi.
Kaynak | haberturk.com

NATO: Müttefikler birbirlerine desteği sürdürüyor
NATO üyesi 30 ülkenin savunma bakanları, bugün video konferans yoluyla COVID-19
kriziyle mücadeleyi ele alacak. Türkiye'yi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temsil
edeceği zirveye ilişkin basın toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Jens
Stoltenberg, Türkiye'nin ve bazı müttefiklerin diğer üye ülkelere yönelik yardımlarına
dikkat çekerek, "Müttefikler doğru desteği, doğru zamanda, doğru yere göndermeye
devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Kaynak | Hürriyet

Covid-19 aşısının denendiği ilk kişi yaşadığı deneyimi anlattı
ABD'nin Seattle kentinde yaşayan 44 yaşındaki Jennifer Haller'a, 17 Mart'ta deney
safhasındaki Covid-19 aşısı yapıldı. İki çocuk annesi Haller'ın hayvanlarda umut vaat
eden sonuçlar alınan, 'mRNA-1273' kod adlı aşının denendiği ilk insan olduğu belirtildi.
Haller deneyimini, "Grip aşısından farksız" sözleriyle özetledi.
Kaynak | a24.com.tr

Eczacılar Birliği'nden acil ekipman çağrısı
Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, koronavirüsü sürecinde önemli rol
oynayan eczacılar ve eczane çalışanlarının ekipman yetersizliği konusunda yetkililere
acil yardım çağrısında bulundu.
Kaynak | Karar

Brezilya'da koronavirüs ilaç testinde denekler öldü
"Livescience" internet sitesinde yer alan habere göre, Brezilya'nın Amazon eyaletindeki
Manaus Tropik Tıp Enstitüsünden bilim insanları tarafından yürütülen klinik denemede
yüksek doz ilaç verilen hastaların bazıları kalp ritim bozuklukları gösterirken, iki hasta
kalp çarpıntısından yaşamını yitirdi.
Kaynak | t24.com.tr

Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 194'e çıktı
Almanya'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin
194'e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 130 bin 72 olarak açıklandı. Ülkede son 24
saatte 172 kişi virüs nedeniyle öldü.
Kaynak | hurriyet.com.tr

Korona Rusya'da tırmanışa geçti
Korona salgını son günlerdeki artışlarla Rusya'yı etkisi altına almaya başladı. Rusya'da
dün 2.774 yeni vakayla en yüksek günlük artış gerçekleşti. Ülkedeki hasta sayısı
21.102'ye yükselirken, Devlet Başkanı Vladimir Putin'den krizin ciddiyetine ilişkin önemli
açıklamalar geldi.
Kaynak | Hürriyet

Avrupalı devler aşı için birleşti
İlaç üreticileri İngiliz GSK ve Fransız Sanofi, korona aşısı geliştirmek için güçlerini
birleştirdi. Dün yaptıkları ortak açıklamada, "Eşi görülmemiş bir sağlık krizi" yaşandığına
dikkati çeken iki şirket, hedeflerinin 2021'in ikinci yarısında kullanılabilir bir aşı üretmek
olduğunu kaydetti.
Kaynak | Hürriyet

Terhis ve celbe bir ay erteleme
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) koronavirüsün yayılmasını engellemek için terhis ve celp
işlemlerini bir ay erteleme kararı aldı. Jandarma dahil 53 bin askerin celbi bir ay
ertelendi. Kasım 2019'da silah altına alınan ve vatani görevini tamamlayan 66 bin asker
de bir ay fazladan kışlada kalacak.
Kaynak | Hürriyet

BM, covid-19 hakkında bilgi kirliliğine karşı uyardı
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 'Dünya ölümcül covid-19 salgınıyla
mücadele ederken, aynı zamanda tehlikeli bir bilgi kirliliği salgınıyla karşı karşıyayız.'
dedi.
Kaynak | milliyet.com.tr

YÖK'ten diploma denkliklerine 'corona virüs' düzenlemesi
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), koronavirüs salgını nedeniyle, yurt dışında eğitim
gören öğrenciler dikkate alınarak, diploma denkliklerine ilişkin mevzuatta değişiklik
yapıldı.
Kaynak | ntv.com.tr

40 umreci daha taburcu edildi
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurdunda karantinada tutulan ve Covid-19
testleri pozitif çıkınca Isparta Şehir Hastanesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma
ve Uygulama Hastanesi ile Şehit Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edilen
umrecilerden 40'ı daha taburcu edildi.
Kaynak | Milliyet Akdeniz

Covid-19 sürecinde üreticiler yerli tohuma yöneldi
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Ali Peksüslü, üreticilerin, ithal tohumda
yaşanan hastalık ve zararlılardan dolayı sağlıklı, güçlü ve verimli tohumlara yöneldiğini
belirterek, "Bu durum koronavirüs ile de ilgili. COVID-19 tedbirlerinin olduğu marttaki
satış oranımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 arttı" dedi.
Kaynak | Dünya

Koronavirüs Sağlık Haberleri
Koronavirüs Doktor Açıklamaları

'İmmün plazma' yöntemiyle COVID-19 tedavisine hazırız
Ege Üniversitesi (EÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, tıp fakültesi hastanesinde, yeni
tip koronavirüse karşı immün plazma yöntemiyle tedaviye hazır olduklarını bildirdi.
Budak, yaptığı açıklamada, hastanedeki COVID-19 vakalarının tedavi ve kontrollerinin
büyük bir hassasiyetle takip edildiğini belirtti.
Kaynak | Dünya

Genleri çözüldü sıra aşıda
KAYSERİ Erciyes Üniversitesi bünyesindeki 'Aşı Araştırma Merkezi' ERA-GEM'de
çalışan Prof. Dr. Aykut Darendeli COVID-19 hastalığı virüsünün gen haritasını çıkardı.
Türkiye'de ilk kez başarılan bu gelişmeyi yorumlayan Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Mustafa Çalış "Aşı geliştirme sürecinde çok önemli bir aşama. Elde edilen bilgiler
virüsün izole edilmesi ve aşı çalışmalan için çok etkili olacak" dedi.

Kaynak | Hürriyet

Koronavirüs paniği tansiyonu yükseltiyor
Dünya genelinde salgın haline gelen Covid-19 için en yüksek risk grubunu
oluşturanlardan biri de tansiyon hastaları. Öncelikle yapılması gerekenin evde kalmak ve
tedbirlere uymak olduğunu söyleyen Liv Hospital Ulus Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Tekin
Akpolat paniğe kapılmanın tansiyonu daha da yükseltebileceğini söylüyor.
Kaynak | Akşam Güneş

Etkinliklere Dair Haberler
Etkinliklere Dair Haberler

48. İstanbul Müzik Festivali de ertelendi
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), 2-25 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilmesi
planlanan 48. İstanbul Müzik Festivali'nin corona virüs nedeniyle ertelendiğini duyurdu.
1973 yılından bu yana haziran ayında düzenlenen festivalin eylül ayının ikinci yarısına
ertelendiği bildirildi.
Kaynak | ntv.com.tr

"Yerel Zincirler Buluşuyor Fuar ve Kongresi" koronavirüs nedeniyle ertelendi
Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün,
organize perakende sektörünün geleneksel buluşması Yerel Zincirler Buluşuyor (YZB)
Fuar ve Kongresi’ni, koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelediklerini bildirdi.

Kaynak | yeniakit.com.tr

Pazarlama Türkiye Zirvesi 22 Ekim 2020 tarihine ertelendi
Dünya’da birçok ülkeyi derinden etkileyen COVID-19 (Korona Virüsü) salgını nedeniyle,
tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de üst seviyede önlemler alındığı bilinmektedir.
Ülkemizde gerek kamu gerekse özel sektördeki birçok kurumun salgının yayılmasına
yönelik aldığı önlemlere paralel olarak, kurumsal sorumluluğumuz gereği 15 Nisan 2020
tarihinde Radisson Blu Otel Şişli’de düzenlemeyi planladığımız Pazarlama Türkiye
Zirvesi “Focus” etkinliğini 22 Ekim 2020 Perşembe gününe ertelediğimizi bildirmek
isteriz. Etkinliğimiz yine Radisson Blu Otel Şişli’de düzenlenecektir.
Kaynak | findiktv.com

Lift off
15 Nisan'da yapılması planlanan Lift Off etkinliği iptal olmuştur.
Kaynak | biletix.com

