Hükümet ve DSÖ Açıklamaları
Hükümet ve DSÖ Açıklamaları
Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de ilk kez koronavirüsten ölüm olduğunu belirterek,
"Ölen hastamız 89 yaşında Çin temaslı çalışanından kapmış bir beyefendiydi" dedi. Bakan
Koca, dün 51 kişiye daha korona teşhisi koyulduğunu belirterek hasta sayısının 98'e çıktığını
söyledi.
Kaynak | Hürriyet

Erdoğan'dan virüse karşı dev zirve
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün Çankaya Köşkü'nde yapılacak üçüncü
koronavirüs zirvesinde aşı geliştirme çalışmaları, spor karşılaşmalarının ertelenmesi ve
uzaktan işlemlerin artırılmasına yönelik senaryolar ele alınacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat Oktay, bakanlar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim
Kalın, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Serkan Topaloğlu, bazı danışmanlar ve
ilgili bazı bürokratların katılacağı toplantıya 80 uzman da davet edildi.
Kaynak | Hürriyet

Virüs önleminde en kritik zirve
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya
Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün video konferans
yöntemiyle dörtlü bir zirve gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telekonferansa İstanbul
Vahdettin Köşkü'nden katıldı. Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
MİT Başkanı Hakan Fidan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun,
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı
Ali Taha Koç eşlik etti. Zirvenin bir numaralı gündemi koronavirüsle mücadele oldu. Salgına
karşı ortak hareket imkanlarının detayları konuşuldu.
Kaynak | Hürriyet

OHAL iddiası gerçek dışı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüs tedbirleri kapsamında, OHAL ilan edileceği,
sokağa çıkma yasağı uygulanacağı, seyahat kısıtlaması getirileceği söylentilerinin gerçeği
yansıtmadığını açıkladı. Altun ayrıca, "Cumhurbaşkanımız liderliğindeki bu mücadelede
vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliğinin yanında özgürlüklerini de koruma sorumluluğumuz
var" dedi.
Kaynak | Hürriyet

Bakan Selçuk'tan öğrencilere 40 dakika teneffüs sözü!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Öğrencilere
40 dakika teneffüs sözü veren Selçuk, "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi
biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak
40 dakika yapacağız" ifadelerini kullandı.
Kaynak | sozcu.com.tr

Bakan Gül uyardı: Uymayan suç işler
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, karantina kararına uymamanın Türk Ceza Kanunu'na (TCK)
göre suç olduğu uyarısında bulundu. Bakan Gül, Twitter hesabından "Karantinaya uymamak
gibi halk sağlığını tehdit eden davranışlar Ceza Kanunumuza göre suçtur. Ceza korkusuyla
değil, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için lütfen azami dikkat.." açıklamasında bulundu.
Kaynak | Hürriyet

Virüsü de bertaraf edeceğiz
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koronavirüs salgını sürecinde karamsarlık aşılayanlara,
kötümserlik yayanlara, provokasyonlara yeltenenlere, fırsatçılık, stokçuluk ve karaborsacılık
yapanlara azami derecede dikkat ve uyanıklığın mühim bir sorumluluk olduğunu belirterek,
"Telaşa gerek yoktur, korkuya lüzum yoktur. 105 yıl önce düşmanı def ettik, bugün de virüsü
inşallah bertaraf edeceğiz" dedi.
Kaynak | Hürriyet

Bakanlık'tan işaret dilinde corona virüs uyarıları
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işitme engelli vatandaşlar için işaret dilinde
'Koronavirüs Riskine Karşı Uymamız Gereken 14 Kural' başlığı ile bir video hazırladı.
Kaynak | hurriyet.com.tr

Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
BDDK'dan kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, koronavirüs (COVID-19) nedeniyle vatandaşın
ve reel sektörün finansman koşullarını kolaylaştırmak amacıyla tedbir kararları aldı. Buna
göre, kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanınarak, gecikmeye giren krediler takip
hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenecek.
Kaynak | hurriyet.com.tr

Temassız ödemede rekor

Corona virüs salgınıyla alınan hijyen önlemleri nakit kullanımını azaltırken, banka ve kredi
kartlarında temassız ödemenin patlama yapmasına neden oldu.
Kaynak | Yurt Gazetesi

Koronavirüs ihracatı azalttı
Koronavirusün Türkiye ve Gaziantep ekonomisine olası etkilerini yazılı bir açıklama ile
değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, reel sektörün virüse karşı
desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.
Kaynak | Hürriyet Çukurova-GAP

Gelir düşüyor gider fırlıyor
Havayollarının gelir kaybı tahmin edilenlerin 3-4 katına sadece son 20 gün içinde çıktı.
Koronavirüse karşı havayollarının aldığı önlemler maliyetleri birkaç kat etkiledi. Uçağa
binmeyen yolcu sayısı her geçen gün artıyor. İş gezilerinden sportif gezilere kadar her şey
iptal. Turizmin havayolu kanadında bütün damarlar tıkandı. Herkes iki ay sonrasını bekliyor.
Kaynak | Hürriyet

'Koronavirüs salgını iflaslarda hızlı artışa yol açacak'
Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, koronavirüs salgınını önlemek için başlatılan
tedbirler nedeniyle ekonomilerin durması sonucu dünya çapında resesyon görüleceğini ve
gelecek 12 ayda ABD'li finans dışı şirketlerin temerrüt oranlarının yüzde 10'u aşabileceğini
bildirdi.
Kaynak | haberturk.com

Airbus, coronavirüs sebebiyle Fransa ve İspanya'da üretime ara verecek
Avrupalı uçak üreticisi Airbus, coronavirüs ile mücadele kapsamda getirilen kısıtlamalar
nedeniyle İspanya ve Fransa'daki fabrikalarında üretime dört gün ara vereceğini bildirdi.
Kaynak | sabah.com.tr

Fitch'ten Corona virüs açıklaması: Ülkelerin mali durumlarını zayıflatacak
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yeni tip Corona virüs (Covid-19)
salgınının ülkelerin mali durumlarını zayıflatacağını bildirdi.
Kaynak | ntv.com.tr

Gelir vergisi ödemesine 'corona' ayarı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart'a kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi
beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin 30 Nisan gün sonuna kadar uzatıldığını
duyurdu. Açıklamada, kararın gerekçesine ilişkin bir bilgi yer almadı. Ancak Hazine ve Maliye

Bakanı Berat Albayrak dün yaptığı açıklamada, corona virüs salgınının Türkiye ekonomisine
etkilerine ilişkin bir dizi adım atılacağını duyurmuştu.
Kaynak | patronlardunyasi.com

Benzine 25 kuruş indirim bekleniyor!
Dünya genelinde corona virüs (Kovid-19) salgınının yayılması ve petrol piyasasındaki arz
fazlası nedeniyle Brent türü ham petrolün varil fiyatı dün 30 doların altına düşmüştü. Bugün ise
sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzinin litre fiyatına 25 kuruş indirim bekleniyor.
Dün ise benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 7 kuruş zam yapılmıştı.
Kaynak | milliyet.com.tr

Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları
Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları
Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da alınan corona virüs önlemlerini açıkladı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından canlı
yayınla alınan ve alınacak önlemleri açıkladı. İmamoğlu, "İnsanlık bir testten geçiyor. Tüm
vicdanımızla, bilinçli duruşumuzla buna katkı sunmalıyız. Hep beraber bu süreci atlatacağız.
Evinizde vakit geçirdiğiniz anları en olgun, en olumlu, en verimli şekilde geçirmenin imkanlarını
yaratın" dedi.
Kaynak | hurriyet.com.tr

Yeni virüs önlemleri
İzmir Büyükşehir Belediyesi koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede, belediye çalışmalarına
ışık tutması amacıyla, "Bilim Kurulu" oluşturdu.
Kaynak | Cumhuriyet

Koronaya sanal takip
Sosyal medyada asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yaparak halkı korku, panik ve
endişeye sürükleyen kişilerin takip ve belirlenmesi için emniyette siber suçlar konusunda
uzman özel ekip oluşturuldu. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesinde görev
yapan özel ekip, provokatif paylaşımlar yapanları belirlemeye yönelik yürüttüğü çalışmada
şimdiye kadar 117 şüpheli kişiyi tespit etti.
Kaynak | Hürriyet

Koronavirüs önlemleri: Eğlenceye mola

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği genelge ile yeni tip corona virüsünün yol açtığı covid-19
salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetlerini 16 Mart Pazartesi
saat 10.00 itibariyle geçici süreliğine durdurdu.
Kaynak | Milliyet Akdeniz

Fahiş fiyat artışına geçit yok
Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Türkiye'de ilk
koronavirüs vakasının görüldüğünü açıklamasından ardından, özellikle temizlik ve
dezenfektan ürünleri, kolonya, maske ve bazı gıda ürünlerinin fiyatlarında fahiş artışlar olduğu
yönündeki şikâyetler üzerine sahaya inerek ilçe genelinde denetim ve uygulama yaptı.
Kaynak | Sabah Güney

Evinde kal Ankara
Ankara Kent Konseyi (AKK), küresel ölçekte tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid19) salgınına karşı bireysel önlemin alınması için Ankaralılara "Evinde Kal" çağrısında
bulundu.
Kaynak | Yurt Gazetesi

AİÇÜ'de yeni Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri sıkı bir şekilde sürdürülüyor
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ), ülkemizde görülen ilk Koronavirüs (COVID19) vakası
sonrası alınan önlemleri dikkatli bir şekilde yerine getirmeye devam ediyor.
Kaynak | haberturk.com

Basın Kültür Sarayı dezenfekte edildi
Bursa Nilüfer ilçesi Ataevler mahallesinde hizmet veren ve içerisinde kütüphane, müze, konser
salonları ile alışveriş birimlerini barındıran Basın Kültür Sarayı, başta Corona virüsü olmak
üzere zararlı virüslere karşı dezenfekte edildi.
Kaynak | Hürriyet Bursa

Koronavirüs Genel Haberler
Koronavirüs Genel Haberler
ABD Başkanı Trump'tan "corona virüsü" talimatı!
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla, Corona
virüsünün ülkedeki ekonomik zararını azaltmak amacıyla vatandaşlara çek gönderileceğini
duyurdu. Beyaz Saray'da açıklama yapan Mnuchin, "Başkan Trump bana bu yönde talimat

verdi ve bunu yapacağız" diye konuştu.
Kaynak | sozcu.com.tr

ABD'de yaşan Türk çift corona virüs test kiti üretti
ABD'de yaşayan Serhat Pala ve eşi Zeynep Ilgaz Pala, bir damla kanla 3-10 dakikada yeni tip
corona virüs (Kovid-19) testi yapabilen kit ürettiklerini açıkladı.
Kaynak | milliyet.com.tr

Almanya'daki Türk vatandaşlarını taşıyan ilk uçak İstanbul'a geldi
Korona virüsü salgını nedeniyle Almanya'daki Türk vatandaşlarını taşıyan ilk uçak İstanbul'a
geldi. 108 yolcu karantina için Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara götürüldü.
Kaynak | gazeteduvar.com.tr

Brezilya'da yüzlerce mahkûm cezaevinden kaçtı
Brezilya'nın Sao Paolo kentinde bulunan 3 yarı açık cezaevinden yüzlerce mahkûm kaçtı.
Brezilya'da faaliyet gösteren Lavanguardia medya portalının haberine göre koronavirüs
(Covid-19) salgını önlemleri sebebiyle getirilen kısıtlamalardan sonra hapishanelerde isyan
çıkmıştı.
Kaynak | milliyet.com.tr

Kazakistan'da olağanüstü hal
Kazakistan'da diplomatlar ve uluslararası örgüt temsilcileri dışında ülkeye yabancı
vatandaşların girişi yarından itibaren askıya alınacak. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım
Cömert Tokayev, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan
edilmesine ilişkin kararnameyi imzaladı.
Kaynak | Yurt Gazetesi

Salgın mayısta bitmezse olimpiyat zor
Koronavirüs (Covid-19) salgınının büyük darbe vurduğu sporun en büyük organizasyonu
olimpiyatların durumu belirsizliğini koruyor. 24 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında
Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde düzenlenecek oyunlar öncesi Uluslararası
Olimpiyat Komitesi (IOC) de toplantılarım sürdürüyor.
Kaynak | Sözcü

'Corona virüs taşıyıcılarının yüzde 86'sı tespit edilmeden toplumda dolaşıyor'
ABD'de yapılan bir çalışmada, yeni tip Corona virüs (Covid-19) taşıyıcılarının yaklaşık yüzde
86'sının fark edilmeden toplumda dolaştığı ve 'gizli' olarak adlandırılan bu vakaların, yeni tip
Corona virüs (Covid-19) salgınını körüklediği belirtildi.

Kaynak | ntv.com.tr

İran'da koronavirüs nedeniyle 85 bin mahkum serbest bırakıldı
İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, koronavirüsün (Covid-19) yayılmasını
önlemek amacıyla 85 bin mahkumun geçici olarak cezaevlerinden serbest bırakıldığını
duyurdu.
Kaynak | dha.com.tr

İsrailli iki bakan corona virüs şüphesiyle karantinaya alındı
İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri ile Tarım Bakanı Tzachi Hanegbi, yeni tip corona virüs (Covid19) şüphesiyle karantinaya alındı.
Kaynak | ntv.com.tr

Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Kozo Tashima'nın corona virüsü testi
pozitif çıktı
Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Kozo Tashima'nın yeni tip koronavirüse (Kovid-19)
yakalandığı açıklandı.
Kaynak | hurriyet.com.tr

Virüsün patenti için başvurdular
Koronavirüs endişesi büyürken Türkiye gündemine girdiği ocak ayından beri 'koronavirüs',
'Covid-19', 'korona', 'corona' isimlerini ve uzantılarının patentlerini almak için Türk Patent ve
Marka Kurumu'na 19 başvuru oldu. Uzmanlar, bu tip başvuruların reddedileceğini söylüyor.
Kaynak | Posta

Rusya'dan ABD'ye İran çağrısı
ABD'nin kasıtlı olarak İran'ı yeni tip koronavirüse karşı savaşmaktan alıkoyduğunu belirten
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Washington'u Tahran'a uyguladığı yaptırımları kaldırmaya davet
etti.
Kaynak | Yurt Gazetesi

Virüs medyadan izleniyor
Bir araştırmaya göre Türk halkının yüzde 64'ü koronavirüs hakkında bilgi sahibi. Yüzde 90'ı
virüse karşı alınması gereken önlemlerden en az birini uyguluyor: El yıkama. Yüzde 63
"Koronavirüsle ilgili medya sayesinde bilgi sahibi oldum" diyor.
Kaynak | Hürriyet

Facebook'tan Covid-19'a karşı işbirliği
Dünya genelinde yayılmaya devam eden koronavirüsü salgınının etkilerini azaltmak isteyen
Facebook, Birleşmiş Milletler Vakfı (United Nations Foundation) ve Dünya Sağlık Örgütü
(World Health Organization) ile birlikte COVID-19 Dayanışma ve Müdahale Fonunu (COVID19 Solidarity Response Fund) hayata geçirdi.
Kaynak | Yurt Gazetesi

İdlib'de korona testleri başlıyor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) önümüzdeki günlerde Suriye'nin İdlib vilayetinde de koronavirüs
testine başlamaya hazırlanıyor.
Kaynak | Hürriyet

Isparta'da Umre karantinası
Suudi Arabistan'dan umre sonrası gelen 180 kişilik kafilenin bulunduğu uçak, Isparta
Süleyman Demirel Havalimanı'na iniş yaptı. Uçaktaki yolcular, havalimanına çağrılan sağlık
ekipleri tarafından kontrolden geçirildikten sonra otobüslere bindirildi. Kafiledekilerin
tamamının maske taktığı görülürken, otobüs şoförleri de beyaz kıyafet, maske ve eldiven
kullandı. Polis ekipleri eşliğinde havalimanından çıkış yapan otobüsler ile konvoy halinde
Isparta'ya doğru yola çıkıldı.
Kaynak | Hürriyet Akdeniz

'1 trilyon dolarlık kaynak hazır'
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yeni tip koronavirüs (Covid-19)
salgınının küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine karşı 1 trilyon dolarlık kaynağı
kullandırmaya hazır olduklarını belirtti.
Kaynak | yurtgazetesi.com.tr

'Birçok havayolu şirketi corona virüs nedeniyle iflas edebilir'
Corona virüs salgınının olumsuz yönte etkilediği havayolu sektörü tarihinin en zor dönemini
geçiriyor. Bloomberg'de yer alan habere göre, Mayıs ayının sonuna kadar hükümetlerin bu
durumu düzeltmeye yönelik ortak adımlar atmaması durumunda dünyadaki birçok havayolu
şirketi iflasın eşiğine gelebilir.
Kaynak | ntv.com.tr

'Hollandalıların büyük bir kısmı virüse yakalanacak'
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ülkede Covid-19 salgınına ilişkin canlı yayında ulusa
seslendi. Salgınının kısa sürede son bulmayacağını söyleyen Rutte, 'Hollanda halkının büyük
bir kısmının önümüzdeki süreçte enfekte olacağı bir gerçek' dedi. Rutte, koronavirüsün en üst
düzeyde kontrol edilmesi için çaba harcadıklarını belirtti ancak farklı bir senaryoya göre virüsü
alt etmenin 1 yıl sürebileceğini açıkladı. Rutte, bu senaryonun gerçekleşmesi halinde ülkede 1
yıl boyunca hayatın durabileceğini de dile aktardı.

Kaynak | yurtgazetesi.com.tr

ABD'de korona virüsü yüzünden ölenlerin sayısı 93'e yükseldi
ABD'de Korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 93'e yükseldi.
Kaynak | haberler.com

Amazon 100 bin kişiyi işe alacak
BBC Türkçe'de yer alan habere göre; İnternet üzerinden satış yapan perakende devi Amazon,
corona virüs sebebiyle internetten yapılan alışverişlerin büyük oranda artması sonucu ABD'de
100 bin yeni eleman alacağını açıkladı. Amazon'un halihazırda 798 bin çalışanı bulunuyor.
Türkiye'de 100 bin kişiyi istihdam eden bir özel şirket yok. 2019 faaliyet raporuna göre
Türkiye'de en fazla insan istihdam eden şirket 93 bin personel ile Koç Holding.
Kaynak | sozcu.com.tr

Avrupa'dan tahliye başladı: İki uçak İstanbul Havalimanı'na indi
Uçuş kısıtlaması getirilen 9 Avrupa ülkesindeki Türk vatandaşları tahliye ediliyor. İki uçak
Almanya'nın Münih ve Nürnberg kentlerinden İstanbul'a geldi.
Kaynak | ntv.com.tr

Babacan'dan hükümete çağrı: Vergi, prim ve faturalar ertelensin
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Corona virüsü ile ilgili alınması gereken tedbirleri
sosyal medya hesabından paylaştı. "Krizden yoğun olarak etkilenecek firmalarda çalışanların
işlerini kaybetmelerinin önüne geçilmelidir. Kısa çalışma ödeneği devreye sokulmalıdır"
ifadelerini kullanan Babacan, fatura ödemelerinin ertelenmesi, vergilerde muafiyet, indirim
veya ertelenme sağlanması yönünde adımlar atılması gerektiğini söyledi.
Kaynak | patronlardunyasi.com

Bakü'ye araçların girişi kısıtlanıyor
Azerbaycan Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, korona virüsünün (Covid-19)
yayılmasını sınırlamak ve önlemek için 19 Mart tarihinde saat 00.00'dan itibaren Bakü,
Sumgayıt ve Abşeron'a ambulans, İtfaiye, makam araçları ve kamyon gibi araçlar hariç farklı
kentlerden gelen araçların girişinin 29 Mart'a kadar yasaklanacağı belirtildi.
Kaynak | haberler.com

Bankalarda corona virüs önlemi
İstanbul'da banka şubelerine giden vatandaşlar, corona virüs tedbirleri nedeniyle tek tek içeri
alındı. Kapıda zaman zaman kuyruk oluştu.
Kaynak | milliyet.com.tr

Başsavcılıktan 'Edirne Cezaevi'nde karantina' iddiasına yalanlama
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Edirne Ceza İnfaz Kurumları'nda hükümlülerin Covid-19
salgını dolayısıyla karantinaya alındığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Kaynak | haberler.com

Belçika'dan corona virüs ile mücadele için ilave kısıtlamalar
Belçika, yeni tip corona virüsle (Kovid-19) mücadele etmek için ilave tedbir ve kısıtlama
kararları aldığını açıkladı.
Kaynak | milliyet.com.tr

Bilboardlarda 'Corona' uyarısı
Merkezi Kayseri'de bulunan ve İstanbul ile Hannover şehirlerinde şubesi bulunan Bluport
Reklam Ajansı, Corona virüsüne karşı insanları açık hava mecrası olan billboardlarda 'bugün
elinizi yıkadınız mı?', 'bugün eğlenmeye ara verdiniz mi?' gibi cümlelerle uyarıyor.
Kaynak | haberler.com

Corona virüs ABD'nin başkenti Washington'da hayatı yavaşlattı
ABD'de yeni tip corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle acil durum ilan edilen başkent
Washington DC'de hayat durma noktasına gelirken, Beyaz Saray'da da olağanüstü önlemler
alınıyor.
Kaynak | hurriyet.com.tr

Denizli Valisi Karahan: 2 kişide corona virüs şüphesi var
Denizli Valisi Hasan Karahan, şehirde 2 şüpheli corona virüs vakası bulunduğunu ve bunların
hastanede tedavilerinin sürdüğünü söyledi.
Kaynak | milliyet.com.tr

Fahrettin Koca'dan dikkat çeken cevap: Kusura bakma kızım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs ile mücadele kapsamında basın toplantısı
düzenledi. Vatandaşları almaları gerek tedbirler konusunda uyaran Bakan Koca, toplantı
sonrasında bir gazeteciye verdiği cevapla sosyal medyada çok sayıda olumlu yorum aldı.
Kaynak | milliyet.com.tr

Formula 1'de ikinci corona virüs vakası
Formula 1'in resmi lastik tedarikçisi Pirelli, çalışanlarından birinin yeni tip koronavirüse (Kovid-

19) yakalandığını duyurdu.
Kaynak | milliyet.com.tr

Fransa eve kapandı sokaklar boş
Fransa'da, yeni tip Corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, ülke genelinde serbest
dolaşımı zorunlu haller dışında sınırlandıran uygulama Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un
kararıyla yürürlüğe girdi.
Kaynak | ntv.com.tr

Game of Thrones oyuncusu Kristofer Hivju'nun corona virüsü testi pozitif çıktı!
Game of Thrones dizisinde 'Tormund' karakterini canlandıran dünyaca ünlü oyuncu Kristofer
Hivju, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla üzerinde yapılan yeni tip koronavirüs testinin
pozitif çıktığını söyledi.
Kaynak | sabah.com.tr

Halılara 'korona virüsü' önlemi
Türkiye Profesyonel Halı Temizleyicileri Derneği (TPHTYD) Onursal Başkanı Azem Kökez,
Türkiye'de de yeni tip korona virüsün (Covid-19) görülmesinin ardından, insanların evde en
çok temas halinde oldukları halıları itinayla temizleyip, son dezenfekte işleminin ardından
teslim ettiklerini bildirdi.
Kaynak | haberler.com

IKEA, corona nedeniyle Almanya mağazalarını kapatıyor
Uluslararası mobilya mağazası IKEA, Korona virüsü endişesiyle Almanya'da bulunan 53
mağazasını kapatma kararı aldı.
Kaynak | milliyet.com.tr

Dev markalardan koronavirüs fedası
Dünyanın dev markaları birbiri ardına ülkelerine ve diğer coğrafyalara yardım ediyor. Lüks
marka Louis Vuitton'un sahibi olan LVMH ve Çinli Ahbaba bedava üretim ve yardım yapmaya
başladı. LVMH, parfüm üretim hatlarını koronavirüs salgınına karşı el dezenfektanı yapmaya
başlamak için kullanacak.
Kaynak | Sabah Taşra (İstanbul)

Fabrikalar çalışıyor ofisler eve taşındı
Koronavirüs etkileri yayılmaya devam ediyor. Çin'den sonra en büyük darbeyi alan Avrupa
ülkelerinde PSA Grubu, Renault, Volkwagen, Ferrari, Ducati gibi markalar üretime ara
vermeye kadar giden ciddi önlemler aldı.

Kaynak | Hürriyet

'Çin virüsünden etkilenen endüstrileri destekleyeceğiz'
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden Covid-19 salgını nedeniyle
zarara uğrayan şirketlere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kaynak | yurtgazetesi.com.tr

Koronavirüs Sağlık Haberleri
Koronavirüs Doktor Açıklamaları
'Kapatma kararıyla nargileden kurtulabiliriz'
Koronavirüs salgını bütün dünyayı sarsarken, bulaşma yollarına dair uyarılar sürüyor. Türkiye
Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Nargile, Koronavirüsün
bulaşma riskini yüzde 100 artırıyor. Bu nedenle tedbirler kapsamında nargile kafelerin
kapatılması, nargileden kurtulmak için bir fırsat olabilir" dedi.
Kaynak | haberler.com

İngiltere, corona virüsten ölümleri 20 bine çekmeyi istiyor
İngiliz hükümetinin Baş Bilim Danışmanı Patrick Vallance, yeni tip Corona virüsün (Covid-19)
binlerce kişinin ölmesine yol açacağını ve süreç içinde 20 bin veya daha az kişinin ölmesinin
'iyi bir sonuç' olacağını söyledi.
Kaynak | ntv.com.tr

Virüsle baş etme rehberi
Dünya Sağlık Örgütü'nün 'salgın' olarak nitelediği koronavirüs yüzünden 7 binin üzerinde kişi
hayatını kaybetti. Bu durum insanlar üzerinde tedirginlik yaratırken, Türkiye Psikiyatri Derneği
de, dünyayı kasıp kavuran bu virüsle ilgili, 'Koronavirüs Hastalığı Salgını Sırasında Ruh
Sağlığı ve Baş Etme' ile ilgili bir makale yayımladı.
Kaynak | Milliyet

'Salgın sebebiyle alınan acil önlemler paketine ekonomi de eklenmelidir'
Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), korona virüsü (Covid-19) salgınının toplumsal ve
ekonomik etkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa
Aslan, bu sürecin geride kalacağından umutlu olduğunu dile getirdi. Aslan, "Yeni bir düzende
tekrardan yolumuza devam edeceğiz. Ülke olarak amacımız; olabildiğince az kayıpla bu işi
bertaraf etmektir" dedi.

Kaynak | haberler.com

Corona virüs anne karnındaki bebeğe geçer mi?
Jinekolog Opr. Dr. Mustafa Melih Erkan, korona virüsle ilgili yapılan bilimsel çalışmaları
değerlendirdi. Korona virüs (Kovid-19) ve gebelik konusunda anne adaylarını rahatlatacak
açıklamalarda bulunan Opr. Dr. Erkan, son bir ayda tüm dünyada, özellikle de Çin ve
ABD'deki korona virüs vakalarıyla ilgili verileri değerlendiren İngiliz Kraliyet Kadın Doğum
Derneğinin bu kılavuzu 9 Mart günü yayımladığını kaydetti.
Kaynak | sabah.com.tr

Gargara virüsten korumaz
Dr. Aynur Engin, tuzlu su ile yapılan gargarının söylenenlerin aksine tek başına korona
virüsten koruyan bir tedbir olmayacağını söyledi.
Kaynak | iha.com.tr

Etkinliklere Dair Haberler
Etkinliklere Dair Haberler
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) ertelendi
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020), yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını
nedeniyle bir yıl ertelendi. 12 farklı ülkenin ev sahipliğinde 12 Haziran-12 Temmuz 2020
tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın, 11 Haziran-11
Temmuz 2021 tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı.
Kaynak | ntv.com.tr

Havacılık Fuarı'na korona ertelemesi
Antalya'da bu yıl 22-26 Nisan tarihlerinde planlanan 2. Eurasia Airshow 2020, koronavirüs
nedeniyle 24-28 Haziran tarihine ertelendi.
Kaynak | Hürriyet Akdeniz

Fransa açık tenis turnuvası 4 ay ertelendi
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık (Roland Garros), yeni tip corona virüs
(Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Kaynak | hurriyet.com.tr

Fuar, kongre, etkinlik sektöründeki STK'lardan ortak bildiri
Dünyayı sarsan koronavirüs (COVİD-19) fuar, kongre ve etkinlik sektöründeki faaliyetleri
durdurdu. Sektördeki STK'lar konuyla ilgili olarak acil önlem alınması gerektiğine ilişkin ortak
bir açıklama yayınladı. Açıklamada Şubat ayında başlayan iptal ve ertelemelerin an itibarıyla
zirveye ulaştığı bildirilirken, önlem ve destek çağrısında bulunuldu.
Kaynak | posta.com.tr

Boat Antalya Fuarı da ertelendi
18-22 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan BOAT ANTALYA 3.Yelkenli,
Motorlu, Motorsuz Tekneler, Balıkçılık ve Su Sporları Fuarı ve KARAVANTALYA Kamp,
Karavan, Doğa Sporları ve Ekipmanları Fuar´ı Yeni Tip Corona Virüs salgını kapsamında
alınan önlemler ve yaşanan seyahat engelleri sebebiyle ileri bir tarihte gerçekleştirilecek.
Kaynak | mansetalanya.com

18 Mart törenlerinin akıbeti belli oldu
Corona virüsünün Türkiye'de de çıkmasının ardından birçok alanda alınan önlemler
hızlandırıldı. 18 Mart tarihinde Çanakkale'de yapılacak törenlerde ise bazı etkinlikler iptal
edilerek program değişikliğine gidildi. Karar şöyle açıklandı: "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve
Çanakkale Deniz Zaferinin 105. yıl dönümü törenleri kapsamında 18 Mart 2020 Çarşamba
günü saat 09:00'da Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilecek Çelenk Sunma Töreni ile
14:30'da Şehitler Abidesi'nde gerçekleştirilecek tören programlarının icra edilmesine,
26.03.2020 tarihinde İl Anma Komitesince planlanan diğer programlar ile etkinliklerin iptal
edilmesine karar verilmiştir."
Kaynak | sozcu.com.tr

18 Mart anma töreni de iptal edildi
Milas Kaymakamlığı'ndan alınan bilgiye göre; Koronavirüs tedbirleri kapsamında Çanakkale
Zaferi ve Şehitleri Anma Günü töreni iptal edildi. Anma töreninde şehit mezarlarına ziyaret,
çelenk sunumu, şehit aileleri ile yemek ve Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılması planlanıyordu.
Kaynak | milasonder.com

