Hükümet ve DSÖ Açıklamaları

İyileşenlerin sayısı 18 bin 491'e yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüsteki son durumu açıkladı. Dün
yapılan 40 bin 964 testte 3 bin 116 vaka görüldü. Toplam vaka sayısı ise 101 bin 790'a
yükseldi. Vefat sayısı 115 artarak 2 bin 491'e çıktı. Dün taburcu olan 2 bin 14 kişiyle
iyileşenlerin sayısı da 18 bin 491'e yükseldi. Bakan Koca şunları söyledi: "Bugün,
dünden daha iyi durumdayız. Bu noktaya, biri bile tesadüfen yapılmamış toplam
791.906 testle geldik. Alınan sonuca tedbirle destek şart. Bize güç verin."
Kaynak | Karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir
telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Covid-19'a karşı küresel mücadelede iş
birliği konuları ve ikili ilişkiler ele alındı.
Kaynak | t24.com.tr

Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar

Ekonomi yaz sonu normalleşir

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, "Yaz sonunda, tamamı olmasa da ekonomik
faaliyetin çoğunun yeniden başlamasını umuyoruz" dedi. Mnuchin, Covid-19
salgınına karşı yürütülen mücadeleyi bir "savaş" olarak nitelendirerek, "Bu savaşı
kazanmamız gerek ve bunun için ne ger eki yorsa harcamalıyız" diye konuştu.
Kaynak | Sözcü

Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları
Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları

10 ton süt dağıtımı yapıldı
Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, üretimin devamlılığı ve sürdürülebilirliği için
Muğla'da hizmet veren tarım, gıda ve hayvancılık sektöründeki tüm üretici ve
işletmeleri desteklemeye, sektör ile ilgili her alanda üst düzey tedbirleri almaya
devam ediyor.
Kaynak | haberso.com

Evde kalmaya alıştık
Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 4 günlük sokağa çıkma
kısıtlamasının dün ilk günüydü. 31 ildeki vatandaşlar yetkililerin evde kal' çağrısına
uydu, yollar boş kaldı.
Kaynak | Akşam

Koronavirüs Genel Haberler
Koronavirüs Genel Haberler

İspanya'da koronadan ölenlerin sayısı 22 bini aştı
İspanya'da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 440 kişinin daha hayatını
kaybetmesiyle ölü sayısı 22 bin 157'ye yükseldi.
Kaynak | haberler.com

Ölü sayısı 184 bin 263
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını
kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 184 bin 263'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 2
milyon 639 bin 26'ya yükseldi.
Kaynak | hurriyet.com.tr

Fransa'dan getirilen 181 Türk vatandaşı Kütahya'da
Fransa'dan Türkiye'ye getirilen 181 Türk vatandaşı, yeni tip korona virüs (Covid-19)
tedbirleri kapsamında, Kütahya'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci
yurtlarına yerleştirildi.
Kaynak | haberler.com

ABD'de corona virüs nedeniyle 47 binden fazla kişi öldü

Küresel tehdit olmayı sürdüren corona virüs (Covid-19) salgınında merkez üssü
haline gelen ABD'de salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı 47 bini geçti.
Kaynak | haberler.com

Tehdit insan değil, virüs
Gözler yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele çabalarındayken salgının
tetiklediği küresel ekonomik kriz ve kimi ülkelerin yayılım hızını düşürme gerekçesiyle
aldığı tartışmalı kararlar, demokrasi ve insan haklarına yönelik kaygıları artırıyor.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ekonomik ve sosyal krize
yol açan salgının, hızla insan hakları krizine dönüştüğü uyarısını yineledi.
Kaynak | Cumhuriyet

Huzurevine sıçradı
İzmir'in Foça ilçesinde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Reha
Midilli Necla Ana Huzurevi'nde tedbir amaçlı yapılan testlerde 4 kişide Covid-19 testi
pozitif çıktı. Testleri pozitif çıkan kişiler Foça Devlet Hastanesi'nde tedavi altına
alınırken tam izolasyon halindeki huzurevi ise 14 günlük karantinaya alındı.
Kaynak | Cumhuriyet

Hepsi negatif
Sampdoria, koronavirüse yakalanan 7 futbolcunun hastalığı atlattığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuların son testlerinin negatif çıktığı belirtildi.
Kaynak | Akşam (Şehir)

DSÖ'den Türkiye açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü'nden Catherine Smallwood, Türkiye'de vaka sayısının geçen
haftaya göre yüzde 47 arttığını söyledi: "Ancak çok erken alman önlemlerle vaka
sayılan azalmaya ya da dengeye oturmaya başladı. İyimserlik içindeyiz."
Kaynak | Sabah

Doğalgaz santralları alarm veriyor
Elektrik Üreticileri Derneği (EÜD) Başkanı Cem Aşık, yeni tip koronavirıis (Covid-19)
sebebiyle bu ay elektrik talebinin yüzde 20 azalacağını belirterek "Bu süreçten en
fazla doğalgaz santral lan etkilendi. Bu santrâllar alarm veriyor. Marttaki toplam
elektrik üretiminin yüzde 10'u doğalgaz santrallarından sağlanırken, bu oran 21 Nisan
itibarıyla yüzde 7'ye kadar inerek tarihi bir seviyeye geriledi" dedi.
Kaynak | Cumhuriyet

Açlık salgınla birlikte artabilir
Koronavirüsle birlikte kapanan ekonomiler karşısında zayıf ülkelerde açlık krizleri baş
göstermeye başladı. Düşük ve orta gelirli ülkelerde işsizlik ile diğer ekonomik
sorunların da salgınla tetiklenebilir. 140 milyon kişi açlıkla mücadele ederken bu
sayının 270 milyona ulaşması bekleniyor.
Kaynak | Karar

623 mürettebatın tümüne corona virüs testi!
Japonya'da demirli olduğu sırada 34 mürettebatında corona virüsü tespit edilen yolcu
gemisindeki 623 mürettebatın tümüne virüs testi uygulanacak.
Kaynak | sondakikahaberler-tr.com

Et ve Süt Kurumu önünde yoğunluk

Adana'da, koronavirüs nedeniyle 23-26 Nisan arasında uygulanacak sokağa çıkma
yasağı öncesi vatandaşlar Et ve Süt Kurumu önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.
Kaynak | Hürriyet Çukurova-GAP

Solunum cihazı bağışlandı
İngiliz astrofizikçi Stephen Hawking'in hayattayken kullandığı solunum cihazı,
koronavirüsle mücadeleye, destek için İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne (NHS)
bağışlandı. Hawking'in solunum cihazı Cambridge'deki Royal Papworth
Hastanesindeki COVID-19 hastalarının tedavisinde kullanılacak. Ünlü fizikçinin kızı
Lucy Hawking "Babamın 2018 yılında hayatım kaybetmesinin ardından tüm tıbbi
ekipmanı iade ettik. Ancak kişisel olarak satın aldığımız bu solunum cihazım da
hastaneye bağışlıyoruz" dedi.
Kaynak | Hürriyet

Fransa 'nikotin bandı' deneyecek
Fransa'da 480 kişi üzerinde yapılan bir araştırma, sigara içenlerin Kovid19
salgınından daha az etkilendiğini ortaya koymuştu. Pitie Salpetriere Hastanesi yaptığı
bu araştırmanın ardından nikotin bantlarının virüsle mücadeledeki etkilerini ölçmeye
çalışıyor. Ülkenin sağlık yetkililerinin onay vermesi durumunda, bilim insanları nikotin
bantlarının Kovid-19'la mücadelede etkisi hakkında klinik denemelere başlayacak.
Kaynak | Milliyet

Alkışlarla taburcu oldular
Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde test sonuçları pozitif çıkan Fadıl Kara
(73) ve yeğeni. Yaşar Kara (33) tedavi sonrası taburcu oldu. Sağlık kontrollerinin
ardından korona virüsü yenip taburcu olan amca-yeğen hastanede görev yapan
sağlık görevlilerinin alkışları arasında evlerine uğurlandı.
Kaynak | Sabah

İsveç'te son 24 saatte koronavirüsten 84 ölüm
İsveç'te koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 84 kişi yaşamını yitirdi.
Ülkede toplam ölü sayısı 2 bin 21'e çıktı. Ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 751
artarak, 16 bin 755'e çıktı.
Kaynak | haberler.com

AB'den COVID-19'a karşı kurtarma programı hazırlığı
AB Konseyi Başkanı Charles Michel, 'Bir kurtarma fonu kurulmasına yönelik
çalışmakta uzlaştık. Liderler, AB Komisyonunu ihtiyaçları değerlendirmek ve karşı
karşıya kalınan zorluklarla orantılı bir teklif hazırlamakla görevlendirdi' açıklamasında
bulundu.
Kaynak | dunya.com

Virüsü yendi
NY Knicks'in sahibi James Dolan, koronavirüsü yendi. Dolanın testinin negatif çıktığı
açıklandı. Knicks'in sahibinin iki tıp fakültesine kan bağışladığı belirtildi.
Kaynak | Akşam (Şehir)

Virüs uzun süre bizimle
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus,
"Yanılgıya kapılmayın. Daha çok uzun yolumuz var. Virüs uzun süre daha bizimle
olacak" dedi.
Kaynak | Cumhuriyet

TÜİK'ten virüs sorusu
Türkiye İstatistik Kurumu, koronavirüsün istihdama etkilerini belirlemek amacıyla
2020 Nisan itibarıyla İşgücü Araştırmasına izin ve evden çalışmaya ilişkin sorular
ekledi.
Kaynak | Cumhuriyet

Koronavirüs Sağlık Haberleri
Koronavirüs Doktor Açıklamaları

Bağışıklığın zayıfladığını gösteren 4 sinyal
Bağışıklık sistemindeki yetersizlik, bizi başta mikrobik hastalıklar olmak üzere birçok
sağlık sorunu ile karşı karşıya bırakıyor. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi İç
Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Rıfkı Evrenkaya "Kimi zaman bağışıklık
sistemimiz zayıflayabiliyor ve bu durumda da vücudumuz enfeksiyonlara, hastalıklara
karşı güçsüz düşüyor. Vücudumuzda bazı sinyallere dikkat ederek bağışıklık
sistemimizin zayıflamaya başladığını anlamak mümkün" diyor. İç Hastalıkları Uzmanı
Prof. Dr. Tevfik Rıfkı Evrenkaya bağışıklık sisteminin zayıf olduğunu gösteren 4
işareti anlattı.
Kaynak | Akşam Güneş

Yapay zekayla korona tedavisi
Koronavirüs hastalarının tanısına ve hasta yönetimine yardımcı olan yapay zeka
uygulaması, dünya üzerinde bazı ülkelerin yanı sıra Türkiye'de de uygulamaya
sokuldu. Uygulama sayesinde koronavirüs hasta değerlendirmesi ve yönetiminde

önemli rol oynayan akciğer tomografi inceleniyor. Koordinatörlüğünü Prof. Dr. Soner
Şahin'in yürüttüğü çalışmayla ilgili bilgi veren Medistate Hastanesi Radyoloji Klinik
Direktörü Doç. Dr. Kaan Meriç, "Uygulama, test sonuçlarının elde olunamadığı ya da
elde olunsa bile yanlış negatiflik taşıdığı durumlarda olumlu sonuçlar veriyor."
şeklinde konuştu.
Kaynak | Sabah

Salgının yükü de kadının omuzunda
Sosyolog Prof. Dr. Veysel Bozkurt, Covid -19 salgını sonrasındaki gelişmeleri ortaya
çıkarmak amacıyla internet üzerinden 5 bin 300 kişinin katılımıyla gerçekleşen geniş
kapsamlı araştırmasının sonuçlarını ilk kez Hürriyet Bursa'yla paylaştı.
Kaynak | Hürriyet Bursa

Etkinliklere Dair Haberler
Etkinliklere Dair Haberler

Metallica Senfoni by Musa Göçmen
24 Nisan 2020 tarihinde Grand Pera Emek Salonu'nda gerçekleşmesi planlanan
Metallica Senfoni by Musa Göçmen konseri Covid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir
tarihe ertelendi.
Kaynak | biletix.com

Grup Gündoğarken ile Misafir Odası Konseri

24 Nisan 2020 tarihinde Ooze Venue'de gerçekleşmesi planlanan Grup
Gündoğarken ile Misafir Odası Konseri konseri Covid-19 tedbirleri kapsamında iptal
edildi.
Kaynak | biletix.com

"Hey Gidi Günler"
24 Nisan 2020 tarihinde Türker İnanoğlu Babylon'da gerçekleşmesi planlanan "Hey
Gidi Günler" etkinliği Covid-19 tedbirleri kapsamında iptal edildi.
Kaynak | babylon.com.tr

