Hükümet ve DSÖ Açıklamaları

Can kaybımız 21 yaka sayısı 947
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki son corona virüsü verilerini paylaştı. Bakan
Koca, 947 vaka ve 21 can kaybı yaşandığını açıkladı. Koca son 24 saatte 2.953 şüpheliye
test yapıldığını belirtti.
Kaynak | Korkusuz

46 ülkeye daha uçuş yasağı getirildi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında uçuşların durdurulduğu
22 ülkeye ilave 46 ülkeye daha uçuşların durdurulduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan
yazılı açıklamada, "Bakanlığımızca, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre; 21
Mart 2020 saat 17.00 itibarıyla ülkemiz tarafından uçuşların durdurulduğu 22 ülkeye ilave
olarak 46 ülkeye daha uçuşlar durdurulmuştur'' denildi. Türkiye'nin toplam 68 ülke ile
karşılıklı uçuşları durdurduğu, Rusya, Libya ve Katar'ın da Türkiye'ye yönelik uçuşları
durdurduğu belirtildi.
Kaynak | Haber 15 (TRT Haber)

65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Bu gece yarısı saat 24.00
itibariyle 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden
dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları İl İdaresi Kanunun 11.
Maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27. Maddesi kapsamında sınırlandırılmıştır"
denildi.
Kaynak | sozcu.com.tr

Asker uğurlama töreni yapılmayacak
Koronavirüs salgını nedeniyle asker uğurlama törenleri, durduruldu. İçişleri Bakanlığı
tarafından 81 il valiliğine gönderilen yazıda, askere uğurlama törenleri yasaklandı.
Valiliklerden kararlara uymayanlar hakkında gerekli idari ve adli işlemlerin yapılması
istendi. İçişleri Bakanlığı ayrıca, berber ve kuaförlerin faaliyetlerini de durdu.
Kaynak | Haber (CNN Türk)

Belediyelerimiz kolonya, sabun dağıtımına başladı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Partili belediyelerin koronavirüs
salgını ile topyekun mücadele ettiğini belirterek, 'Bazı belediyelerimiz ihtiyaç sahibi
ailelere gıda, kolonya, çamaşır suyu ve sabun dağıtımına başladı' dedi.
Kaynak | milliyet.com.tr

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten 'evde kal' çağrısı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, corona virüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin "Evde kalmak bu
salgına karşı en etkili önlemdir." ifadesini kullandı.
Kaynak | hurriyet.com.tr

2 milyon haneye biner lira destek
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, bakanlığın sosyal yardımlarından yararlanan 2 milyon
haneye bin lira destek verileceğini söyledi.
Kaynak | ntv.com.tr

Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar

Maaşı erken verecek, dönüşümlü çalışılacak
Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdür Vekili Murat Akşam, koronavirüse ilişkin
aldıkları önlemleri açıkladı. Akşam, "Önceliğimiz olan müşterilerimiz, çalışanlarımız ve
kamu sağlığı konusunda en üst seviye önlemler alabilmek için tüm değerlendirmeleri
yapıyor, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen önlemlere ek
olarak yeni uygulamaları hayata geçiriyoruz. Bu süreçte çalışanlarımızın artan öncelikli
ihtiyaçları olduğunu düşünerek mart ayı maaş ödemelerini bir hafta öne aldık. Ayrıca, 23
Mart Pazartesi itibarıyla tüm şubelerimizde haftalık dönüşümlü çalışma modeline
geçiyoruz" diye konuştu.
Kaynak | Türkiye Gazetesi

1 trilyon dolarlık corona virüs darbesi
Dünya Turizm Forumu Enstitüsü Başkanı Bulut Bağcı, corona virüs nedeniyle bu yıl 1
trilyon dolarlık kayıp beklediklerini ve sektörde 50 milyon çalışanın işini kaybetmekle
karşı karşıya olduğunu açıkladı.
Kaynak | Yurt Gazetesi

En çok asgari ücretliyi vuracak
Corona sonrası ücretsiz izin dayatılmaya, kabul etmeyenlerin işine son verilmeye
başlandı.
Kaynak | Yurt Gazetesi

Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları
Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları

Covid-19'a karşı banklar söküldü!
Turgutlu Belediyesi, vatandaşların koronavirüs nedeniyle herhangi bir sağlık sorunu
yaşamaması için önlemlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, parklarda bulunan banklar geçici
olarak söküldü. Özellikle yaşlıların ve emeklilerin vakit geçirdiği Orta Park, Koza Park,
Karpuzkaldıran Parkı ve Vergi Dairesi çevresindeki banklar, belediye ekiplerince
sökülerek, götürüldü. Belediye Başkanı Çetin Akın, virüsün yayılmasının önüne
geçilebilmesi için vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.
Kaynak | Milliyet Ege

Volkswagen'den koronavirüs hamlesi
Dünyanın en büyük otomobil üreticisi olan Volkswagen, Meksika'da yer alan iki
fabrikasında üretime 30 Mart ? 12 Nisan tarihleri arasında ara vereceğini açıkladı. Dev
grubun bu hamleyi yapmasındaki en büyük nedenlerden biri koronavirüs salgının toplum
yaşantısını etkiliyor olması.
Kaynak | Son Saat

Emniyetten 'evde kalın' çağrısı
Koronavirüs salgınına karşı güvenlik güçleri de sağlık çalışanlarının yaptığı gibi
vatandaşlara 'evde kalın' çağrısı yaptı. Sağlık çalışanları da paylaştıkları görüntülerle
vatandaşlara 'Evde kalın' çağrısı yapmıştı. Sağlıkçıların bu mesajının bir benzeri
güvenlik güçleri tarafından da yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğünün paylaştığı

fotoğraflarda güvenlik güçlerinin ellerinde, "Biz sizin için sokaktayız. Sizde geleceğiniz
için evde kalın" yazılı dövizler tuttukları görüldü.
Kaynak | Karar

Adanalı esnaf maske, eldiven ve boneyle çalışıyor
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı Adanalı esnaf
önlem alarak; maske, eldiven ve bone takarak çalışmaya başladı. Esnaftan bazıları ise
dükkanlarını bugün yürürlüğe giren 'masalar arasındaki mesafe en az bir metre olacak'
kuralına da uygun hale getirdi. Çin'ten tüm dünyaya yayılan koronavirüsün Türkiye'de bir
çok kişiye bulaşması, ölüme neden olması ile birlikte alınan tedbirler de artıyor.
Kaynak | Sabah Güney

AŞTİ'de korona önlemi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AŞTİ'ye termal kamera yerleştirildi. Diğer tüm
kapıların kapatıldığı AŞTİ'ye giriş-çıkışlar termal kamera olan kapıdan yapılıyor.
Kaynak | Sabah Ankara

Yoksulların talebi olursa karşılayın
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 11 büyükşehir belediye başkanı ile
telekonferans sistemi yoluyla toplantı yaptı, koronavirüse karsı alman önlemlerle ilgili
bilgi aldı ve önerilerde bulundu. Kılıçdaroğlu, Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Eskişehir,
Hatay, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla ve Tekirdağ Büyüksehir Belediye Başkanları ile
yapbğı COVID-19 toplantısında şunları söyledi: "Yasanan salgın hastalık dolayısıyla
büyük bir duyarlılık gösteriyorsunuz. Hepimiz bu konuda çalışacağız ve mücadele
edeceğiz. Sonuçta hangi görüşten, inançtan ve kimlikten olursa olsun kentinizde
yaşayan insanların sorunlarıyla ilgilenmek de sizin temel görevlerinizden birisi.
Kaynak | Hürriyet

Boyalık'tan örnek karar
Sheraton Çeşme Oteli'nin koronavirüs tehdidi nedeniyle faaliyete ara vermesinin
ardından, Boyalık Beach Hotel de, 20 Nisan'a kadar faaliyetine ara verdiğini açıkladı.
Boyalık yetkilileri,"Covid-19 virüsü sebebiyle faaliyetlerimize Boyalık Beach Hotel&SPA
Çeşme ailesi olarak, 20 Nisan'a kadar ara verme kararı aldık. Salgınla ilgili süregelen
gelişmeleri takip edecek olup, gidişata göre açılış tarihimiz değişiklik gösterebilir"
açıklamasında bulundu.
Kaynak | Milliyet Ege

Mangal yakmak yasaklandı
Tarım ve Orman Bakanlığı, mili park, orman ve bakanlığa bağlı park ile bahçelerde
mangal yakılmasını corona virüs önlemleri kapsamında yasakladı.
Kaynak | ntv.com.tr

Corona virüs nedeniyle halı sahalar da kapatıldı
İçişleri Bakanlığı'nın corona virüs nedeniyle aldığı önlemler kapsamında halı sahalarda
kapatıldı.
Kaynak | posta.com.tr

Dünyanın en uzun ikinci mağarasında corona virüs önlemi
Dünyanın en uzun 2. mağarası olarak bilinen Trabzon'un Düzköy ilçesindeki Çal
Mağarası corona virüs salgını tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı.
Kaynak | sozcu.com.tr

TOFAŞ'tan koronavirüs açıklaması
TOFAŞ Kulübü, bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarında koronavirüs belirtilerine
rastlanılan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'na geçmiş olsun dileklerini iletti;
koronavirüs salgınına karşı kulüpte alınan önlemlere değindi.
Kaynak | haberturk.com

Koronavirüs Genel Haberler
Koronavirüs Genel Haberler

Teknoparklarda 2 ay kira alınmayacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Teknopaık yönetici şirketlerine, kuluçka
firmalarından ve teknoparklarda yer alan restoran ve kafe gibi ticari işletmelerden 2 ay
boyunca kira almamaları hususunda talimat gönderdik" dedi.
Kaynak | Hürriyet

'ABD tarihine daha fazla kara sayfa eklenmesin'
İran Cumhurbaşkanı Haşan Ruhani, ABD yönetiminin uyguladığı yaptırımların ülkesinin
yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine engel olduğunu ve vatandaşlarının
hayatını kaybetmesine yol açtığını belirterek, Amerikan halkına hitaben "ABD tarihine
daha fazla kara sayfa eklenmesine izin vermeyin" ifadelerini kullandı.
Kaynak | Karar

Fenerbahçe Beko'da koronavirüs belirtisi
Fenerbahçe Spor Kulübü, Basketbol A Takımı'ndaki bazı oyuncular ve idari kadro
çalışanlarında korona belirtilerine rastlandığını açıkladı.
Kaynak | Sabah

Ay görevine korona rötarı
NASA, pandemi tedbirleri kapsamında Ay roketi geliştirilen New Orleans'taki Michoud
tesisini ve Mississippi'deki Stennis Uzay Merkezi'ni geçici olarak kapatacağını duyurdu.
Bu önlemler nedeniyle NASA'mn 2024'te gerçekleştirmeyi planladığı Ay'a astronot
gönderme görevinin ertelenebileceği belirtiliyor. NASA, iki çalışanında COVID-19 tespit
edilmesi üzerine evden çalışma sistemine geçildiğini açıklamıştı.
Kaynak | Hürriyet

Bakanlığa 230 ton domestos bağışladı
Covid-19 salgınının ülkemizde yayılımının önlenmesi amacıyla verilen ortak
mücadeleye, kurumsal bir vatandaş olarak katkı sağlamayı görev kabul eden Unilever,
Sağlık Bakanlığı'na 230 ton Domestos bağışı yaptı. Çamaşır suyu yüklü 10 TIR, Unilever
Türkiye'nin Konya'daki fabrikasından Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü'nün
koordinasyonuyla ilgili merkezlere teslim edilmek üzere yola çıktı. Bağış ile, Sağlık
Bakanlığınca belirlenen hastanelerin hijyen gereksinimlerinin karşılanmasına katkıda
bulunulmasının amaçlandığı kaydedildi.
Kaynak | Karar

Brezilya felaket durumu ilan edildi
Brezilya'da, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle "felaket durumu" ilan edildi.
Kaynak | Yurt Gazetesi

Bütçe kurallarını askıya alıyor
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle üye
ülkelerin kamu harcamalarını sınırlandıran kuralların askıya alınmasını önerdi.
Kaynak | Yurt Gazetesi

'Çiftçi için ekonomik önlem paketi hazırlanmalı'
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Covid-19 virüs sebebiyle çiftçi için bir
an önce destek ve ekonomik önlem paketi hazırlaması gerektiğini söyledi.
Kaynak | Hürriyet Çukurova-GAP

İtalya şokta
Avrupa'da salgından en çok etkilenen ülke olan İtalya'da sokağa çıkma kısıtlamasını
denetlemek için askerler şehir merkezlerinde görev yapıyor. Başbakan Giuseppe Conte,
9 Mart'ta imzaladığı kanun hükmünde kararnameyle, ülke genelini kırmızı bölge ilan
ederek, serbest dolaşımı yasaklayan, evden zorunlu ihtiyaçlar dışında çıkışları
sınırlandıran sıkı karantina tedbirlerini uygulamaya koymuştu. Bu arada ülkede
koronavirüsten ölenlerin sayısı dün 793 kişi daha arttı ve toplam 4825'e yükseldi.
Kaynak | Hürriyet

Gençler de risk altında
Dünyaya kabusu yaşatan, hayatı durma noktasına getiren koronavirüs salgınına karşı
yaşlılar kadar gençlerin de kendilerini izole etmesi gerektiği ortaya kondu. Dünya Sağlık
Örgütü, 50 yaşın altındaki bireylerin de ciddi şekilde rahatsızlanabileceğini duyurdu.
Kaynak | Hürriyet

İtalya'da salgına karşı bağış kampanyası
Koronavirüsün en ağır hasarı verdiği ülke olan İtalya'da Roma, kulüp halinde salgınla
mücadelede Roma'daki merkez olan Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar
Enstitüsü'ne 460 bin Euro bağışladı. Polonyalı yıldız Lewandowski de mücadele için 1
milyon Euro'luk bağış yaptı.
Kaynak | Hürriyet

Gemi Mühendisleri'nden Korona'ya karşı acil önlem çağrısı
Katılımcı Gemi Mühendisleri Topluluğu 'EvdeKal' çağrısını destekleyerek, tersanelerde
işe ara verilmesi çağrısı yaptı.
Kaynak | Yurt Gazetesi

KKTC'de üç hasta taburcu edildi
KKTC'de iki hafta önce tespit edilen ilk COVID-19 hastası 3 Alman turist tedavilerini
tamamladı ve iyileşerek taburcu edildi. Otellerinde karantina sürelerini tamamlayan ve
hasta olmayan Alman turistler, sah günü ülkelerine dönecek.
Kaynak | Hürriyet

Vatandaşa yeşil sabun ve çamaşır suyu dağıtıldı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından koronavirüse karşı mücadele kapsamında
evde hijyeni desteklemek amacıyla vatandaşa, özel zeytinyağlı yeşil sabun ve çamaşır
suyu dağıtımına başlandı.
Kaynak | Sabah Güney

Pompeo, Rusya'yı suçladı
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Rusya ve diğer bir dizi ülkeyi koronavirüs salgını
hakkında çarptırılmış bilgi yaymakla suçladı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, basın
toplantısında, yanlış bilginin ABD'nin yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı
mücadeledeki eylemlerini karalamaya yönelik olduğunu savunarak, bu ülkelere yalan
bilgileri yaymalarına son vermeleri gerektiğini 'doğrudan söylediklerini' açıkladı.
Kaynak | Yurt Gazetesi

Otomotiv fabrikaları tıbbi cihaz üretecek
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, sanayi sektörünü koronavirüs ile mücadele edecek
şekilde dönüştürmek için bir plan başlattıklarım açıkladı. Plan, ülkenin hızla salgınla
mücadelede gerekli olan maske, respiratör, tarama cihazı ve dezenfektan jel
üretebilecek şekilde reorganize edilmesini öngörüyor.
Kaynak | Hürriyet

12 bin 964 ölüm-vaka sayısı 303 bine ulaştı
Dünya genelinde Covid-19 ölümcül virüsü nedeniyle dünyada hayatını kaybedenlerin
sayısı 12 bini, vaka sayısı ise 300 bini geçti.
Kaynak | Sabah

Beşiktaş, bizde belirti yok
Beşiktaş, yaptığı açıklamada, "13 gün önce karşılaştığımız Fenerbahçe Beko'da Covid19 belirtilerine rastlanmasının ardından kamuoyunda oluşabilecek spekülasyonların
önüne geçmek adına, Beşiktaş Sompo Sigorta takımımızın sporcuları, teknik ve idari
kadrosu ile çalışanlarında. Covid-19 belirtilerine rastlanmadığını ifade ederiz" denildi. Bu
arada ABD'li oyuncu Gotcher'in, Türkiye'den ayrıldığı bildirildi.
Kaynak | Sabah

Yerli üretim daha da önem kazanacak
Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan Corona
virüsü (Covid-19) sağlık dışında küresel ekonomide de büyük etkilere neden olmaya
devam ediyor. Sağlık ve ilaç sektörü en kritik alanların başında geliyor.
Kaynak | Sabah Ek

ABD'de corona virüs vaka sayısı 19 bin 624'e, ölü sayısı 260'a ulaştı
ABD'de yeni tip corona virüs (covid-19) hızla yayılırken vaka sayısı 19 bin 624'ü, ölü
sayısı 260'ı buldu.
Kaynak | milliyet.com.tr

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence corona virüs testi yaptıracak
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ofisinde çalışan bir kişide yeni tip corona virüs
(covid-19) tespit edilmesinin ardından kendisi ve eşinin virüs testi yaptıracağını açıkladı.
Kaynak | milliyet.com.tr

Arjantin'de zorunlu karantinaya uymayana biber gazlı müdahale
Arjantin'de polis, koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle zorunlu karantinaya uymayan
ve parklarda gezen kişileri kovaladı.
Kaynak | haberler.com

Avustralya yabancılara sınırı kapattı

Avustralya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye, vaka
sayısı ise bin 51'e yükseldi. Alınan önlemler kapsamında yabancıların ülkeye girişi
yasaklandı.
Kaynak | haberler.com

Dybala ve kız arkadaşının corona virüs testi pozitif çıktı
İtalyan ekibi Juventus'ta Daniele Rugani ve Blaise Matuidi'nin ardından Paulo Dybala'nın
da corona virüs testi pozitif çıktı.
Kaynak | haberler.com

Yurtdışından gelen 175 öğrenci Tekirdağ'da yurda yerleştirildi
Yurtdışından uçakla İstanbul'a gelen öğrenciler, yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgını
önlemleri kapsamında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki öğrenci yurduna yerleştirildi.
Kaynak | haberler.com

Koronavirüs Sağlık Haberleri
Koronavirüs Doktor Açıklamaları

Koronavirüs hakkında merak edilen herşey
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Başkent Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof.
Dr. Müşerref Şule Akçay hastalık hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kaynak | Posta

En riskli il İstanbul
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, "En riskli yer İstanbul'dur,
2'nci Ankara, 3'üncü İzmir, Antalya'dır" dedi, 25 milyonu uyardı.
Kaynak | Sözcü

Koronavirüs "Yanlış" alışkanlıklarla yayılıyor!
Son aylarda dünyanın en korkulan hastalığı; koronavirüs! Uzmanlar her fırsatta paniğe
kapılmayın, ancak önlem almayı da ihmal etmeyin' uyarısında bulunuyor. El yıkama ve
kişisel hijyen önlemleri COVID-19'dan korunmada en etkili önlemler. Ancak
önemsemediğimiz bazı alışkanlıklarımız ve korunma yöntemlerinde yaptığımız basit
hatalar var ki bu virüsün kolayca bulaşmasına yol açabiliyor. Acıbadem Fulya Hastanesi
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hülya Kuşoğlu koronavirüsün
bulaşmasına adeta davetiye çıkaran 12 hatalı alışkanlığı anlattı, önemli öneriler ve
uyarılarda bulundu.
Kaynak | Yurt Gazetesi

Virüsün kan bağışlarında yarattığı düşüşü telafi edelim
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı adına açıklamada bulunan Prof. Dr. H. Kaya Süer, günümüzdeki Covid-19
pandemisi nedeni ile kan bağışı sayılarında belirgin bir azalma olduğunu söyledi.
Kaynak | Sabah Güney

Virüsle birlikte koku ve tat da gidiyor
Kendini ateş, kuru öksürük ve solunum zorluğuyla belli eden koronavirüs (COVID-19)
hastalığının belirtileri arasında koku ve tat duyulan kaybının olduğu da belirlenmişti. Son

istatistiklere göre; hastalığı atlatan hastalarda koku ve tat duyusu kaybı devam
edebiliyor. Uzmanlar, hastalık sonrası kişilerin kendilerini bol bol keskin tatlar ve
kokularla test etmesini öneriyor.
Kaynak | Posta

'Yürüyüşe bile çıkma, hiçbir şeye dokunma'
Hekimler, "Koronavirüse karşı herkes kendi OHAL'ini ilan etsin" diyen Sağlık Bakanı ile
hemfikir... 65 yaş üstüne sınırlamayı devlet getirdi. Ancak diğer yaş grupları da tüm
topluma izolasyon getirilmişçesine yürüyüş için bile dışarı çıkmamalı, tedbiri elden
bırakmamalı.
Kaynak | Milliyet

Koronavirüs spor hayatını bitirebilir
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Bu hastalık ağır ve ölümcül. Hastalığa
yakalanan bir futbolcunun hayatının kalan kısmında futbol oynamama ihtimali çok
yüksek. Hastalıktan büyük kesim iyileşiyor ama iyileşenlerin de akciğerlerinde hasar
bırakıyor"
Kaynak | Korkusuz

"Sosyal medyadaki bilgi kirliliği virüsten daha tehlikeli"
Koronavirüs salgınında özellikle sosyal medyada hızlı paylaşılan ve yayılan bilgilerin,
doğru bilginin yanlış bilgiden ayırt edilmesini zorlaştırdığını, insanlarda aşırı kaygı ve
korku gibi olumsuz duyguları arttırdığını dile getiren Prof. Dr. Ercan Özmen, "Bu korku ve
endişe ortamının yol açtığı psikolojik etkiler virüsün oluşturduğu ve oluşturabileceği
sağlık sorunlarının çok daha ötesinde panik halinin yaşanmasına yol açmakta, artan
kaygılarımız doğrultusunda artan bilgi ihtiyacı ve sosyal medya kullanımı var olan
kaygıyı daha da fazlalaştırarak kısır bir döngü oluşturabilmektedir" dedi.
Kaynak | sabah.com.tr

