Hükümet ve DSÖ Açıklamaları

Corona virüste son vaka ve ölüm sayısı açıklandı
Korona virüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
bugünkü can kaybı ve vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, ''Son 24 saatte 3083 kişiye
Kovid-19 tanısı konuldu, 117 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 98 bin 674, can
kaybı 2376 oldu'' dedi. "Mücadelemizde her yeni gün daha iyiyiz, daha ilerideyiz.
Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor" diyen Bakan Koca,
''Son 24 saatte 1559 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların
sayısı 16 bin 477 oldu'' ifadelerini kullandı.
Kaynak | haberler.com

Bakan Koca: ' Önümüzdeki dönemde bazı illerimizde daha farklı yaklaşımlar içinde olabiliriz'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ramazanın kendi has hareketliliğini fırsata çevirerek
tedbirlere uyma noktasında geçirelim. Bu çerçevede olmaya devam ederse yeni bir
dalga beklemiyoruz. Bazı illerin daha riskli olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki dönemde
bazı illerimizde daha farklı yaklaşımlar içinde olabiliriz" dedi.
Kaynak | haberler.com

İl il mesleklere göre normale dönüş
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin MYK toplantısında Ramazan
Bayramı sonrasında normalleşmenin nasıl olacağını anlattı. Buna göre bir yandan
koronavirüsle mücadele sürerken kademe kademe rahatlama il il ve meslek gruplarına
göre planlanacak.
Kaynak | Hürriyet

Sağlık Bakanlığı Coronavirüs WhatsApp Danışma Hattı kurdu
Sağlık Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan
açıklamada, "Coronavirüs ile mücadelede SABİM 184 Whatsapp Danışma Hattı
kuruldu.Yeni coronavirüs hastalığı hakkında, 0541 888 01 84 numaralı 'SABİM 184
Whatsapp Danışma Hattı'ndan bilgi alabilirsiniz" denildi.
Kaynak | sabah.com.tr

Koronaya karşı sanal ticaret heyeti
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan yaptığı yazılı açıklamada, COVID-19 salgım nedeniyle
iş dünyasının hareket ve temas imkanlarının küresel ölçekte kısıtlandığını belirterek,
ticareti geliştirmenin en önemli enstrümanlarından olan ticaret fuarları, ticaret heyetleri,
alım heyetleri gibi pek çok organizasyonun ertelendiğini ya da iptal edildiğini anımsattı.
Kaynak | Hürriyet

Bakan Karaismailoğlu, GSM operatörleriyle görüştü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, GSM Operatörü temsilcileriyle
videokonferans yönetimi ile bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Bakan
Karaismailoğlu, yeni tip Korona virüs (Covid-19) nedeniyle sosyal hayatta önemli
değişimler yaşandığını belirterek, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında en fazla ihtiyaç
duyulan altyapı haberleşme altyapısı oldu. Bu noktada işi en başından sıkı tuttuk ve
haberleşme sektöründe yetkilendirilmiş işletmecilerce yeterli personel bulundurulması
ve personel yedekliliğinin sağlanması talimatı verdik." dedi.
Kaynak | iha.com.tr

Astana mesaisi
Dışişleri Bakanı Meyltit Çavuşoğlu, Rus ve İranlı mevkidaşları Sergey Lavrov ve
Cevad Zarif'le tele konferans yoluyla yapılan görüşmede, "Suriye bağlamında
koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele" başta olmak üzere sahadaki gelişmeleri
ele aldıklarını duyurdu.

Kaynak | Cumhuriyet

Nakdi ücret desteği sistemi dün açıldı
Ücretsiz izne ayrılan işçiler için Nakdi Ücret Desteği uygulamasının başvuru süreci dün
başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,
"İşverenlerimiz, ücretsiz izne ayrılan işçilerimize ilişkin bildirimlerini, SGK'nın web
adresi üzerinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı'nı seçerek yapabilirler" dedi.
Kaynak | Sabah

Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
TCMB tarafından faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı
Murat Uysal başkanlığında toplanan PPK'nın, politika faizinin yüzde 9,75'ten yüzde
8,75'e indirilmesine karar verdiği bildirildi. Duyuruda, corona virüs salgınına ilişkin
gelişmelere bağlı olarak küresel büyüme görünümündeki zayıflamanın derinleştiği,
gelişmiş ve gelişmekte olan ülke merkez bankalarının genişleyici yönde adımlar
atmaya devam ettiği belirtildi.
Kaynak | milliyet.com.tr

270 bin işyeri kapandı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası'nın (MMO) 2020 Nisan bültenine göre, salgın
sürecinde 270 bin işyeri kapandı, 1.5 milyon kişinin işsiz kaldı, ücretsiz izne
çıkarılanlar da 2 milyon kişiyi buldu. Covid-19 öncesinde işsizliğin yüzde 14 oran ile
4.5 milyon kişi olduğunun anımsatıldığı MMO bülteninde, bu sürecin en az 10 milyon
yeni işsize mal olacağı, işsizlik oranının da yüzde 30'a yükseleceği belirtildi.
Kaynak | Cumhuriyet

ABD'de COVID-19 kredileri bankalara 10 milyar dolar kazandırdı
ABD'li bankalar, yeni tip koronavirüs salgınının ekonomik etkileriyle mücadele
kapsamında küçük işletmelere sağlanan destek kredilerinin işlem ücretlerinden 10
milyar dolar kazandı.
Kaynak | dunya.com

İşsizler ordusu 10 milyonu aştı
Türkiye ekonomisi Covid-19 salgınına bağışıklık sistemi çok zayıflamış bir halde
yakaladı. Salgına karşı alman önlemler işgücü-istihdam piyasasını çok sert bir
biçimde vurdu. TÜİK'in resmi rakamlarına göre salgın öncesi 4.5 milyona ulaşan işsiz
sayısının şimdiden 10 milyon dolayına çıktığı, üstelik daha da artabileceği tahmin
ediliyor.
Kaynak | Sözcü

Avrupa Birliği 10 ülkeye 3 milyar euroluk mali destek sağlayacak
Avrupa Komisyonu Covid-19 ile mücadele kapsamında aralarında Bosna Hersek ve
Kosova'nın da bulunduğu 10 ülkeye toplam 3 milyar euroluk makro finansal destek
sağlayacak. Genişlemeden sorumlu Avrupa Komiseri Oliver Varhelyi sosyal medya
hesabından paylaştığı mesajda Covid-19'a verilecek cevap kapsamında bunun
önemi bir adım olduğunu belirtti.
Kaynak | haberler.com

Corona virüsün dünya turizmine faturası ağırlaşıyor
Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) araştırmasına göre, mart ayında normal şartlarda
doluluk oranları yüzde 70 ile 100 arasında seyreden dünyanın en büyük şehirlerinde
yer alan otellerin doluluk oranları, bu yıl mart ayında yüzde 10-20'lere kadar geriledi.
Kaynak | milliyet.com.tr

Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları
Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları

Korona endişesine karşı 65 yaş üstüne terapi hizmeti
Kağıthane Belediyesi, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kaygılanan ve panik
yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlara uzman psikologları ile telefon aracılığıyla terapi
hizmeti veriyor.
Kaynak | iha.com.tr

İzmir'deki pazar yerinde kuyruk oluştu
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Gaziemir ilçesindeki pazar yerinde
ekipler, yoğunluk yaşanmaması için vatandaşları tek tek içeriye aldı. Bu nedenle
pazar alışverişi yapmak isteyenler metrelerce kuyruk oluşturdu.
Kaynak | dha.com.tr

12 turluk temizlik
Covid-19 tedbirleri kapsamında sıla önlemler alan ve ilçe genelinde hummalı bir
dezenfekte çalışması yürüten Kestel Belediyesi, yoğun mesaisine devam ediyor.
Kaynak | Hürriyet Bursa

Eyyübiye'de dezenfekte çalışmaları devam ediyor
Eyyübiye Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) salgınına
karşı korunma tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki temizlik ve dezenfekte
çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.
Kaynak | iha.com.tr

Koronavirüs Genel Haberler
Koronavirüs Genel Haberler

Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyon 600 bini aştı
Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon
600 bini aşarken, iyileşenlerin sayısı 700 bini, ölenlerin sayısı ise 180 bini aştı.
Fransa'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 544
artarak 21 bin 340'a yükseldi. Öte yandan son bir günde İtalya'da 437, İngiltere'de
759, İspanya'da 435, ABD'de ise 2 bin 701 ölüm gerçekleşti.
Kaynak | ntv.com.tr

Bingöl'e Covid-19 test Laboratuvarı kuruldu, testler yapılmaya başlandı
Bakanlık koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü ve Bingöl Üniversitesi iş birliğiyle Korona
virüs testi yapılması için PCR cihazı temin edilerek laboratuvar kurulumu
tamamlandı. Sağlık Müdürlüğü hizmet binasında kurulan laboratuvar da
görevlendirilen 2 ekiple, testler yapılmaya başlandı. Ayrıca kentte 60 kişilik filyasyon
ekibinin görev yaparak sahada çalıştığı bildirildi.
Kaynak | iha.com.tr

Almanya'da maske takma zorunluluğu geliyor
Almanya'da korona virüs (Covid-19) salgını dolayısı ile 27 Nisan Pazartesi'den
itibaren maske takma zorunluluğu geliyor. Kuzey Ren-Vestfalya, Aşağı Saksonya,
Rheinland-Pfalz ve Saarland eyaleti sözcüleri ortak açıklama yayınlayarak kararı
duyurdu. Yapılan açıklamada, mağazalarda, marketlerde ve toplu taşıma araçlarında
(tren, otobüs, tramvay, deniz otobüsü vs) maske takmak zorunlu olacak. 1,5 metrelik
sosyal mesafe kuralına da uyulması gerekiyor.
Kaynak | iha.com.tr

Korona virüsü bilerek ve isteyerek bulaştıran müebbet hapis cezası alabilir
Korona virüs salgınına yakalanan kişi veya kişiler karantinaya uymadığı ve
başkalarına bilerek ve isteyerek bulaştırdığında müebbet hapis cezasıyla
yargılanabilecek. Virüs tanısını bildiği halde karantinaya uymayıp istemeden de olsa
başkasına bulaştıranlar ise 1 ila 3 yıl hapis cezasına çarptırılabilecek.
Kaynak | iha.com.tr

Corona virüs 5 dakikada test edilecek
Menderes ilçesinde bulunan İTOB organize sanayi bölgesinde 25 yıldır faaliyet
gösteren ve tanı kitleri geliştiren firma, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'a karşı yeni
nesil bir test geliştirmek için çalışmalara başladı.

Kaynak | posta.com.tr

Almanya insan üzerinde Covid-19 aşısı deneyine onay verdi
İngiltere ve ABD'nin ardından Almanya da koronavirüs aşısı testlerinde insan
deneylerine geçiş için onay verdi. Almanların ilk insan testleri olacak olan formül
dünyada bu onayı alan dördüncü aşı oldu. Haber dünyada heyecanla karşılanırken
salgından en büyük zararı gören ülkelerden de 'olumlu' tepkiler geldi.
Kaynak | haberler.com

4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 gün süreyle
uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle başladı. İstanbul'da
kısıtlamayla birlikte boşalan sokaklar drone ile havadan görüntülendi.
Kaynak | iha.com.tr

Gazi Üniversitesi Hastanesi plazma nakli ve kan stokları için kan bağışı kampanyası başlattı
Gazi Üniversitesi Hastanesi, korona virüs salgını nedeniyle azalan kan stoklarını
artırmak ve plazma naklinde kullanabilmek amacıyla kan bağışı kampanyası başlattı.
Bugün itibariyle başlayan kampanyanın ilk bağışçısı ise Sağlık Bakanlığı Koronavirüs
Bilim Kurulu Üyesi ve Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Demircan oldu.
Kaynak | iha.com.tr

Sağlık Bakanlığı neyi uygun görmedi
Türkiye'nin en önemli sorunları arasında bulunan organ nakillerinin koronavirüs
pandemisi sırasında nasıl işlediğini öğrenmek için Sağlık Bakanlığı'nı arayan Hürriyet
Bursa ekibinin bu talebi Sağlık Bakanlığı yetkililerince uygun bulunmadı.

Kaynak | Hürriyet Bursa

Mercedes-Benz Türk, ürettiği 150 medikal kabini Sağlık Bakanlığı'na bağışlıyor
Mercedes-Benz Türk, yeni tip koronavirüs COVID-19 salgını sebebiyle oluşan
medikal ürün ihtiyacını karşılamak üzere pleksi kabinlerin üretimine başladı. Şirketten
yapılan açıklamaya göre Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı pleksi kabinler, yeni tip
koronavirüs (COVID-19) hastaların tedavisinde kullanılacak. İlk aşamada 100 adet
entübasyon kabini ve 50 adet numune kabini üretilirken bu ekipmanlar, Sağlık
Bakanlığına bağışlanıyor.
Kaynak | iha.com.tr

Afyonkarahisar'da karantina altındaki 511 vatandaş memleketlerine uğurlandı
'Covid-19' salgını nedeniyle Afyonkarahisar'daki Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda
bulunan ve çoğunluğu Irak'ta çalışan işçilerden oluşan 511 Türk vatandaşı 14 günlük
karantinanın ardından bugün memleketlerine uğurlandı.
Kaynak | iha.com.tr

Korona için kabin ürettiler
Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) sağlık çalışanlarına ve hastanelere destek amacıyla
Covid-19 tanısında kullanılan numune alma kabinlerini ihtiyaç sahibi dört hastaneye
dağıttı. İlerleyen dönemde de entübasyon kabinleri teslim edilecek.
Kaynak | Sözcü

Bursa'da 18 günlük bebek korona virüsü yendi
Bursa'da korona virüse yakalanan 18 günlük bebek, 8 gün mücadele ettiği hastalığı
yendi. Bursa'da anne ve babanın korona virüse yakalanmasının ardından
bebeklerinde de test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine Bursa Şehir Hastanesi'nde

tedavi altına alınan bebek, 8 gün verdiği mücadele sonunda iyileşerek, taburcu oldu.
Kaynak | iha.com.tr

İçişleri Bakanlığı genelgesinde dikkat çeken Ramazan pidesi detayı
Yeni tip Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl Ramazan ayında vatandaşların toplu
katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe
ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyecek. Müsaade edilmeyecek kalabalıklardan
birisi de sıcak pide kuyruğu oldu. Merkez kaynaklardan elde edilen bilgilere göre
ramazan pidelerinin üretimi ve satışı konusunda ince bir detay bulunuyor.
Kaynak | iha.com.tr

Koronavirüs hakkında 10 milyona yakın haber çıktı
Medya takip kurumu Ajans Press, Korona Virüsün medya karnesini çıkardı.
Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü tarih olan 11 Mart'tan günümüze kadar tüm medya
verileri üzerinden elde edilen bilgilere göre, Covid-19 tüm zamanların en çok
konuşulan başlığı olmayı sürdürüyor. Ajans Press ve PRNet dijital arşivinden yapılan
araştırmaya göre, 11 Mart'tan bugüne kadar Koronavirüs hakkında yazılı basına 441
bin 440 haber yansıdığı tespit edildi.
Kaynak | dha.com.tr

Koronavirüs Sağlık Haberleri
Koronavirüs Doktor Açıklamaları

Üç bin 474 sağlık neferinin testi pozitif
Türk Tabipleri Birliği, "Sınırlı imkanlarla, açıklanabilecek en az verileri tespit etmeye
çalıştık" dedi ve Türkiye'de Kovid'e yakalanan sağlıkçıların sayısını açıkladı: Toplam
3 bin 474 sağlık çalışanına tanı kondu. Bunların bin 307'si hekim. Sadece İstanbul'da
iki bin 5 vaka bulunuyor. Son 22 günde 24 personel hayatını kaybetti.
Kaynak | Karar

Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Rehavete kapılmazsak inişe geçeriz
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yeni tip Koronavirüs (Covid19) salgının Türkiye'deki seyrine ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye bugüne kadar
kontrollü bir şekilde süreci yönetmeyi başardı; gevşeme olmaz ve rehavete
kapılmazsak inişe geçeriz" dedi.
Kaynak | haberler.com

ABD'de ilk defa evcil hayvanlarda corona virüs tespit edildi
New York eyaletinin farklı bölgelerindeki iki ev kedisinde corona virüs görüldü.
Yetkililer, virüsün insanlara hayvanlardan geçtiğine dair bir kanıta sahip olmadıklarını
bildirdi. CDC yetkilisi Dr. Casey Barton Behravesh, yaptığı açıklamada, "İnsanların
evcil hayvanlardan korkmasını istemiyoruz. Evcil hayvanların bu hastalığı insanlara
yaymada rol oynadığına dair bir kanıt yok. Yine de salgın döneminde evcil
hayvanların da diğer insanlar ve hayvanlarla irtibatının kesilmesi doğru olur" dedi.
Kaynak | ntv.com.tr

Kışa daha kötü bir salgın olabilir
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Robert Redfield, bu kış
grip mevsimiyle birlikte ikinci bir koronavirüs salgınının sağlık krizini daha da
kötüleştirebileceği uyarısında bulundu. Redfield, önümüzdeki kış grip ve ikinci dalga
koronavirüs salgınının aynı anda yaşanabileceğine, bunun sağlık sistemine çifte
darbe vuracağına dikkat çekti.

Kaynak | Hürriyet

Çocuklara dikkat!
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ileri yaş gruplarını daha çok etkilerken çocuklar
daha hafif semptomlarla atlatıyor. Çocukların hastalığı hafif Atlatmalarının virüs için
taşıyıcı olmadığı anlamına gelmediğini belirten Doğumsal Pediatrik Kardiyoloji
Uzmanı Prof. Dr. Alpay Çeliker, hastalığın doğumsal rahatsızlığı olan bebekleri ve
beş yaş altı çocukları daha fazla etkilediğine dikkat çekti.
Kaynak | Cumhuriyet

Koronavirüs felce sebep oluyor
New York'taki Mount Sinai Hastanesinden beyin cerrahı Dr. Thomas Oxley, son iki
haftada 5 ani inme vakasına müdahale ettiklerini, bu hastaların tamamının 50 yaş altı
kişiler olduğunu söyledi. Beşi de korona pozitif olan hastalar ya hiç semptom
göstermiyor ya da hafif şikayetleri vardı. Oxley, "Virüs büyük arterlerde pıhtılaşmaya
neden oluyor, bu da ani inmeyle sonuçlanıyor" dedi.
Kaynak | Hürriyet

Pandemi sürecini çocuğu 'korkutmadan' anlatın
Dünya genelinde pandemi olarak kabul edilen koronavirüse karşı herkes endişeli.
Uzman Klinik Psikolog Elif Gökçe Tezel, "Çocukların anlayamadığı ve zihninde
somutlaştıramadığı soruları büyük bir sabır ve şefkatle yanıtlandırmaya çalışın.
Ebeveynler için şefkat ve sabır bu sürecin iki anahtar kelimesi olacaktır" diye
konuştu.
Kaynak | dha.com.tr

Karantina günlerinde çiftlere mutlu olma önerileri

Koronavirüs nedeniyle sosyal izolasyonun toplum hayatında önemli değişimlere
neden olmasının sosyal ilişkiler ve iş yaşantısı yanında çift ilişkilerinin de bu
değişimden payına düşeni aldığına dikkat çeken Uzman Psikolog Tuğçe Denizgil
Evre, çiftlere tavsiyelerde bulundu. Evre, "Çocukların, anne ve babalarının bu süreci
olabildiğince psikolojik anlamda "dayanlıklı" yönetebilmelerini görmeleri, onların da
ruh sağlığı ve kriz ile baş edebilme yetilerini geliştirebilmeleri açısından da oldukça
önem arz etmektedir" dedi.
Kaynak | dha.com.tr

Prof. Dr. Kaygusuz'dan Covid-19 açıklaması
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Prof. Dr.
Sedat Kaygusuz, Türkiye'nin Covid-19 salgının yayılmasına engel olan ülkelerin
başında geldiğini belirterek, "Farklı ülkelerdeki insan davranışlarının sonucu olarak
salgın kontrol altına alınamamıştır. Örneğin; İran, İtalya, İspanya ve daha birçok ülke
verilebilir" dedi.
Kaynak | iha.com.tr

'Covid-19, resmi açıklamadan 45 gün önce görülmüştü'
Eski İran Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Rahmetullah Hafızi, ülkedeki ilk yeni tip corona
virüs (Kovid-19) vakasının, resmi açıklamanın yapıldığı 19 Şubat'tan 45 gün önce
görüldüğünü ileri sürdü.
Kaynak | milliyet.com.tr
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25. İzmir Kitap Fuarı'nın yeni tarihi belirlendi
TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ve Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğinde
düzenlenen İzmir Kitap Fuarı, pandemi kapsamında alınan önlemler ve yaşanan
seyahat engelleri sebebiyle ertelenmişti. Fuarın yeni tarihi 28 Kasım – 6 Aralık 2020
olarak belirlendi.
Kaynak | sozcu.com.tr

