Hükümet ve DSÖ Açıklamaları
Sağlık Bakanı Koca son vaka ve ölüm sayısını açıkladı! Bakan'dan kritik uyarı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini
Twitter'dan paylaştı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Test sayımız dün
5.035'ti. Bugün 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Bu sonuçlarla
can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3.629'a ulaştı" dedi. Türkiye'de 26 Mart 2020
Perşembe günü saat 22.45 itibariyle toplam 3 bin 629 kişiye koronavirüs teşhisi
konmuş durumda. Tedavi altına alınan hastalardan 26'sı virüsü yenmeyi
başararak sağlığına kavuştu. Enfekte olan 75 vatandaşımız ise hayatını
kaybetti.
Kaynak | karar.com

14 bin sağlık personeli alımı bugün İŞKUR üzerinden yapılacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, corona virüsle
mücadele kapsamında alınacak 32 bin yeni sağlık personeli alımının 14 bininin
İŞKUR üzerinden yapılacağını söyledi.
Kaynak | posta.com.tr

Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'ye video konferans yöntemiyle katıldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tip corona virüs (Kovid-19) gündemiyle toplanan
G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katıldı. G20
Liderler Olağanüstü Zirvesi sona erdi. Zirve 2 saat 20 dakika sürdü. Erdoğan,
G-20 liderlerine seslendiği açıklamasında "Küresel finansal kriz döneminde
yaptığımız gibi bir an önce harekete geçmeliyiz. Hiçbirimizin korumacı ve tek
taraflı politikalar uygulama lüksü yoktur. İnsanlığın tamamı rahat nefes
alıncaya kadar tüm ülkeleri adil bir şekilde bu küresel sağlık kriziyle
mücadeleye katılmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak | milliyet.com.tr

Bakan Varank: Fırsatçıların canlarını yakacağız
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs salgınıyla ilgili, "Çok
açık söylüyorum bu fırsatçıların canlarını yakacağız. Fırsatçılık yaptığı tespit
edilen firmalar, bundan sonra hiçbir şekilde bakanlığımızın desteklerinden
yararlanamayacaklar" dedi.
Kaynak | haberler.com

Bakanlıktan İmamoğlu'nun 'kontrollü kısıtlama' talebine yanıt
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ekrem İmamoğlu'nun "kontrollü kısıtlama"
talebine yanıt verdi. Yapılan açıklamada, corona virüsle mücadelenin devam
ettiğine dikkat çekilerek, "İhtiyaç olan ürünlerin üretilmesi ve gerekli yatırımların
yapılması da son derece önemlidir" denildi.
Kaynak | ntv.com.tr

Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
Ekonomik Tedbirler ve Uygulamalar
Koronavirüsün ekonomik etkileri
Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Koronavirüs pandemisinin ekonomik
etkileri üzerine bir anket gerçekleştirdi. Ankete 900’ü aşan oda üyelerinin
142'si katıldı. Buna göre, şirketlerin yaklaşık yarısı henüz ticari faaliyetlerinin
nasıl gelişeceği konusunda bir açıklama yapamadılar. Şirketlerin %38'i bu yıl
cirolarında bir düşüş olacağından endişe ederken, %5,7'si de krizde bir fırsat
görüyor. Ankete katılan firmaların %20’si işlerinde şimdiden ciddi bir gerileme
olduğunu belirttiler. Firmaların çoğunluğu ise gelecek haftalarda seyahat
kısıtlamaları ve fuar/toplantıların iptali nedeniyle işlerinde bir azalma olacağını
düşündüklerini ilettiler. Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri
Dr. Thilo Pahl anket sonuçlarını değerlendirerek, "Araştırmamızın sonuçları,
şirket temsilcilerinin çoğunluğunun güvenli öngörü yapamadığını gösteriyor.
Karşılaşacağımız zorlukların boyutları bilinmiyor" diye konuştu.
Kaynak | ekovitrin.com

AB liderleri corona virüse karşı ortak ekonomi politikası belirleyemedi
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke liderleri, yeni tip corona virüsün (covid-19)
ekonomik etkilerine karşı ortak bir politikada uzlaşamadı. AB Konseyi Başkanı
Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB üyesi
ülke liderlerinin yeni tip koronavirüs nedeniyle telekonferans aracılığıyla
gerçekleştirdiği toplantı bitiminde açıklamalarda bulundu.
Kaynak | milliyet.com.tr

'İstihdamı koruyalım, hasarı azaltalım'

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şube Başkanı
Nihat Alpay, Koronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı meydana gelmesi
muhtemel istihdam kaybına ilişkin bir açıklamada bulundu.
Kaynak | dunya.com

İş dünyası 'Ekonomik İstikrar Kalkanı'ndan memnun
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kütahya Başkanı İsmail
Tosun, Korona virüs (Covid-19) salgınından dolayı meydana gelmesi
muhtemel istihdam kaybına ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu.
Kaynak | haberler.com

Almanya'da tüketici güveni düştü
Merkezi Almanya'da bulunan pazar araştırma şirketi GfK, gelecek aya yönelik
Tüketici Güven Endeksi Mart 2020 sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şubatta
8,3 puan olarak ölçülen Tüketici Güven Endeksi, mart ayında 5,6 puan düşüş
kaydederek 2,7 puana geriledi. Endeks, Mayıs 2009'dan sonraki en düşük
seviyesine düştü. 2009 küresel ekonomik ve finansal kriz zamanında endeks
2,6'ya gerilemişti. GFK'nin açıklamasında, corona virüsün Almanya'da tüketici
iklimi üzerinde büyük etkisi olduğunu belirtilerek, "Almanya'da corona virüsün
yayılmasındaki artış ve buna bağlı kısıtlamalar sonucunda Alman ekonomisi
hızla frenledi ve tüketici iklimi çöktü." ifadesine verildi.
Kaynak | milliyet.com.tr

ABD'de işsizlik başvuruları patladı: 3,3 milyon
ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 22 Mart'la biten haftada 1,6 milyonluk
beklentiye karşın 3,28 milyona fırlayarak tarihi rekor kırdı. Amerikan basınında
COVID-19 salgını nedeniyle kapanan işyerleri, kafe ve restoranların büyük bir
kısmında işten çıkarmalar yaşandığı belirtiliyor. Son büyük rekor, 695 bin
başvuru ile 1982 yılında yaşanmıştı.
Kaynak | Dünya

Koronavirüse karşı topyekürı mücadele
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının küresel bir boyuta ulaşması,
dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de tıbbi korunma
malzemeleri miktarının yeterli olup olmadığı ile ilgili tartışmaları beraberinde
getirdi. Bununla birlikte hem kamu, hem sivil toplum kuruluşları, hem de
şirketler, artan talebi karşılamak için yoğun çalışmalar yürütüyor. Bu konuda
adeta bir seferberlik başlatılmış durumda. Tıbbi cihaz üreticileri, ventilatör

ihtiyacını karşılamak için mesai yaparken. tekstil şirketleri maske, kimyacılar
da dezenfektan üretimine yoğunlaşmış durumda. Birçok firma da sağlık
çalışanlarının kullandığı siperliklerin üretimine yöneldi.
Kaynak | Dünya

Covid-19 endişeleriyle petrol yüzde 3.0'ten çok düştü
Covid-19 salgınında yaşamını yitirenlerin 20 bin kişiyi aşması ve yayılmanın
sürmesine bağlı endişelerle petrol fiyatları Perşembe günü yüzde 3.0'ten çok
düştü.
Kaynak | haberler.com

Kamu ve Özel Sektör Uygulamaları
Kamu ve Özel Sektör Açıklamaları
İBB açıkladı: İstanbul'da toplu taşıma kullanımı yüzde 83 oranında düştü
İBB, İstanbul'da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle metro, metrobüs,
otobüs gibi toplu ulaşım araçlarını kullanım oranının yüzde 83 azaldığını
açıkladı.
Kaynak | haberler.com

Belediyelerden personele yardım
Gaziantep'teki belediyeler koronavirüs mücadelesinde bulunan personellerine
ek ödeme yapacak. Ardı ardına açıklama yapan belediye başkanları rakamı
da yükselterek ödeme sözü verdi.
Kaynak | Sabah Güney

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal mesafenin önemine dikkat çekti
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen mal ve hizmet
alımları canlı yayınlanmaya devam ediyor. Corona virüsü salgını ile mücadele
kapsamında yeni önlemler alan Büyükşehir Belediyesi, ihalelere katılan
firmalara da sosyal mesafe kuralı getirdi. İhaleye katılan firma temsilcilerine
dezenfektan, maske ve eldiven dağıtılıyor. AŞTİ, marketler ve Büyükşehir

Belediyesi hizmet birimlerinin dışında metro istasyonlarına mesafeni koru
yapıştırmaları konulmaya başlandı.
Kaynak | sozcu.com.tr

'Kargo sektörü olarak tüm koşullara hazırız'
KARİD Başkanı Aslan Kut, "Yurt genelinde alınan sağlık önlemleri sebebiyle
e-ticaret alışverişlerinde yaşanan yoğunluk kargo hacminde de artışa neden
olmaktadır. Ancak sektör temsilcilerimizin tüm koşullara hazırlıklı olduğunu,
yeterli insan kaynağı ile hizmet kalitesini koruyarak iş sürekliliğine devam
edeceklerini belirtmek isteriz" dedi.
Kaynak | haberler.com

Bağcılar'da semt pazarlarına seç-al yasağıyla ilgili gerekli uyarılar yapıldı
Ticaret Bakanlığı'nın semt pazarı ve marketlerde sebze - meyvelerin seçilerek
alınmasının yasaklandığını duyurmasının ardından Bağcılar semt
pazarlarında zabıta ekipleri tarafından tezgahlara seç-al yapılmaması uyarıları
kondu.
Kaynak | haberler.com

Belediye Başkanı Rasim Arı, vatandaşlara maske, eldiven ve kolonya dağıttı
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yeni tip korona virüs (COVID-19)
salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara, maske ile kolonya dağıttı.
Kaynak | haberler.com

Eyüpsultan Belediyesi'nden sosyal medyada diyetisyen desteği
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı
önlemler alan, temizlik, eğitim, sağlık, sosyal ve teknik alanlarda hizmetlerini
arttıran Eyüpsultan Belediyesi, sosyal medyada diyetisyenle canlı yayınlara
başladı.
Kaynak | haberler.com

ESİAD'dan Covid-19'a karşı öneri paketi
EGE Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD), koronavirüs (COVİD-19)
salgınına karşı alınması gereken önlemlerle ilgili açıklama yaptı.
Kaynak | hurriyet.com.tr

65 yaş üstü ile kronik hastalığı olan engelli vatandaşlara temizlik kiti desteği
Konya'nın Derebucak ilçesinde, kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Vefa
Sosyal Destek Grubu ile bu gruba bağlı çalışma grupları tarafından 65 yaş
üstü vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı bulunan engellilere temizlik kitleri
dağıtımı yapıldı.
Kaynak | haberler.com

ASD Başkanı Sarıbekir: Ambalajlı ürün hayat kurtarır
Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı Zeki Sarıbekir, COVID-19'la ilgili kritik
uyarısını yineledi: Bu virüsten korunmanın en önemli yollarından biri ambalajlı
ürünler.
Kaynak | haberler.com

Mehmetçiğe maske ve dezenfektan gönderiliyor
İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, yeni tip koronavirus (Covid-19) ile
mücadelede alınan tedbirler kapsamında çeşitli kurumlara dağıtılacak maske
ve dezenfektanlarla ilgili toplantı düzenledi.
Kaynak | Hürriyet Çukurova-GAP

Marmaray istasyonlarına termal kameralar kuruldu
Corona virüs salgınına karşı Marmaray istasyonlarında termal kameralar
kuruldu. Vatandaşların daha güvenli bir yolculuk yapabilmesi için Marmaray'ı
kullanan yolcuların ateşleri ölçülüyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yoğunluk yaşanan Marmaray
istasyonlarına termal kameralar yerleştirildi. Girişte bulunan termal kameralar
sayesinde Marmaray'ı kullanacak olan yolcuların ateşleri anlık olarak
ölçülüyor. Kameradan gelen görüntüleri ekran başında takip eden güvenlik
görevlileri ateşleri belirli bir derecenin üzerinde olan vatandaşların yolculuk
yapmasına izin verilmiyor.
Kaynak | milliyet.com.tr

Balıkesir'de belediye meclis toplantıları 3 ay ertelendi
Dünyayı ve Türkiyeyi kasıp kavuran korona virüsü nedeni ile alınan tedbirler
kapsamında belediye meclis toplantıları 3 ay süre ile ertelendi.
Kaynak | iha.com.tr

Koronavirüs Genel Haberler
Koronavirüs Genel Haberler
Bilim kurulu üyeleri, Çin ile video konferans gerçekleştirdi
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Çinli yetkililer ve bilim
insanları ile video konferans gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya
göre, 3 saat süren toplantıda, ülkeler arasında yeni tip koronavirüse (Kovid19) ilişkin bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı.
Kaynak | milliyet.com.tr

Hollanda'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 434'e yükseldi
Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını
kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 78 kişi artarak, 434'e çıktı.
Kaynak | aa.com.tr

KKTC'de corona virüs vaka sayısı 56'ya yükseldi
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklama göre, Bakan Pilli, 9 yeni vakayla
KKTC'de görülen Kovid-19 sayısının 56'ya yükseldiğini ifade etti. Öte yandan
Bakan Pilli, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada ise toplamda 582 test
yapıldığını, karantinada 15 KKTC vatandaşı, 2 Alman, 1 de Türkmen olmak
üzere 18 hasta bulunduğunu belirtmişti.
Kaynak | haberler.com

Kılıçdaroğlu'ndan siyasi parti liderlerine 'covid-19' mektubu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi parti genel başkanlarına
'Covid-19' mektubu gönderdi. Kılıçdaroğlu mektubunda, "Yaşadığımız bu zor
günleri, aklın ve bilimin yol göstericiliğinde ve güçlü bir toplumsal dayanışma
ile aşacağımıza inanıyorum" ifadelerine yer verdi.
Kaynak | haberler.com

Kenya'da kovid-19'dan ilk ölüm gerçekleşti
Doğu Afrika ülkelerinden Kenya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle
ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi. Kenya Sağlık Bakanı Mutahi Kagwe, yaptığı
açıklamada, diyabetik hastalığı bulunan 66 yaşındaki hastanın Kovid-19
nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti.
Kaynak | aa.com.tr

İtalya'da corona virüsten ölenlerin sayısı 8 bin 165'e yükseldi
Ülkede, 5 hafta önce patlak veren Kovid-19 salgınına ilişkin başkentteki Sivil
Savunma Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen basın toplantısında, Sivil
Savunma yetkilisi Agostino Miozzo günlük verileri açıkladı. Miozzo, ülkede
mevcut yeni tip corona virüs vaka sayısının 62 bin 13'e ulaştığını, bu sayıya
ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının
ise 80 bin 539'a çıktığını duyurdu.
Kaynak | posta.com.tr

İsrail'de corona virüs vaka sayısı 2495'e yükseldi
İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 126 kişide daha Kovid19 tespit edildiği belirtildi. Böylece toplam vaka sayısının 2495'e çıktığı
kaydedilen açıklamada, hastalardan 41'inin durumunun ağır olduğu, 66'sının
da iyileştiği aktarıldı.
Kaynak | hurriyet.com.tr

İngiltere'de corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 578 oldu
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin
sayısı 113 artarak 578'e çıktı. İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun açıklamasına
göre, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 465'ten 578'e yükselirken vaka sayısı da
2 bin 219 artarak 11 bin 658 oldu.
Kaynak | milliyet.com.tr

Güney Kore'de Kovid-19 hastalarının yaklaşık yüzde 45'i tamamen iyileşti
Güney Kore'de yeni tip koronavirüs vakalarının görülmeye başlandığı 20
Ocak'tan bu yana, hastaların yaklaşık yüzde 45'inin tamamen iyileştiği
bildirildi.
Kaynak | aa.com.tr

Belçika'da corona virüs vaka sayısı 6 bin 235'e çıktı
Belçika'da yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 1298
artarak 6 bin 235'e ulaşırken, ölü sayısı da 42 artışla 220 oldu. Ulusal
Güvenlik Konseyi yarın tekrar toplanacak.
Kaynak | hurriyet.com.tr

Avustralya'da corona virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Avustralya'da yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı
12'ye, vaka sayısı 2 bin 766'ya çıktı.
Kaynak | hurriyet.com.tr

Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 224'e çıktı
Almanya'da koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin
sayısı 224'e yükselirken; ülkedeki vaka sayısı 41 bin 255 olarak açıklandı.
Kaynak | haberler.com

Almanya'da 2 şehir karantinaya alındı
Almanya'nın Saksonya eyaletindeki Wittenberg belediyesine bağlı Jessen ve
Schweinitz şehirleri, yeni tip korona virüsü (corona virüs) salgını nedeniyle
karantinaya alındı.
Kaynak | karar.com

ABD Başkanı Trump'tan 'koronavirüs' açıklaması: 'Zorlu haftalar bekliyor'
ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
salgınının merkez üssü olan New York'un, virüs ile mücadelede ciddi bir
"sorun" olduğunu belirterek, "New York'u zorlu haftalar bekliyor" dedi.
Kaynak | cnnturk.com

ABD'de ölümler 1000'i geçti, halk panikte
Dünyada salgının en etkili olduğu ülkelerden biri haline gelen ABD'de, Johns
Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, yaklaşık 12 saat önce 55
bin 238 olan vaka sayısı 13 bin 334 artarak 68 bin 572'ye, 802 olan ölü sayısı
da 236 artarak 1038'e çıktı.
Kaynak | Cumhuriyet

Beykoz'da 'corona virüs mezarlığı' tartışması
Corona virüs(koronavirüs) salgınında hayatını kaybedenlerin defni için
Beykoz'daki Baklaca Mezarlığı belirlendi. Çavuşbaşı Baklacı mahallesi
sakinleri mezarlığın yerleşim yerlerine yakın olduğunu belirterek önlem
alınmasını istedi.
Kaynak | hurriyet.com.tr

'Belanın bitmesini istiyoruz' diyerek 180 kurban kestiler
Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı 7 köy ve 3 mezrada oturanlar, Corona
Virüsü salgınından kurtulmak için kurban kesti. 2 gün boyunca 180 koyun
kesen yöre halkı dualar ederken, etler de köylerdeki ihtiyaç sahibi ailelere
dağıtıldı.
Kaynak | hurriyet.com.tr

New York'ta covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılanların sayısı 5 bini aştı
New York'ta yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hastaneye
kaldırılanların sayısı, bir günde yüzde 40 artarak 5 bin 327'ye çıktı.
Kaynak | ntv.com.tr

Kovid-19 kişisel koruyucu ekipmanı yüz siperi üretimine başladı
Yakın Doğu Üniversitesi tarafından üretilen "Yüz Siperi" sağlık çalışanlarına
ücretsiz dağıtılacak.
Kaynak | Sabah Güney

Klozet yalayarak virüse meydan okuyan genç corona virüsüne yakalandı
Sosyal medya fenomeni Larz, corona virüsüne meydan okuyarak klozet
yalayarak internette infial yaratmıştı. Larz bugün, Covid-19'a yakalandığını
Instagram hesabından duyurdu.
Kaynak | sozcu.com.tr

33 yaşında koronadan öldü
CHP 24. dönem Amasya milletvekili Ramis Topal'ın yeğeni Dilek Tahtalı (33)
koronavirüsten öldü. Özel bir hastanede çalışan Tahtalı'nın önce Bakırköy Dr.

Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.
Covid-19 tanısı konulan ve 12 gün karantinada kalan Tahtalı, önceki gün
yaşamını yitirdi.
Kaynak | Cumhuriyet (Şehir)

Kraliçe Elizabeth'ten 'sağlıklıyım' mesajı
İngiltere Kraliyeti'nin veliahtı 71 yaşındaki Prens Charles'in koronavirüs
(Covid-19) testinin pozitif çıkması sonrası, basında, başta 93 yaşındaki annesi
İngiltere Kraliçesi 2'inci Elizabeth olmak üzere diğer kraliyet üyelerinin de
tehlikede olup olmadığı konusu ele alınmaya başlandı. Buckingham Sarayı,
Kraliçe Elizabeth ile Başbakan Boris Johnson'ın telefonla görüştüğünü
bildirerek görüşmeye ilişkin güncel fotoğraf yayınladı, halka Kraliçenin sağlıklı
olduğu mesajı verildi.
Kaynak | hurriyet.com.tr

Lübnan'da kovid-19 nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı
Lübnan hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülkede 19.0005.00 saatlerini kapsayan kısmi sokağa Çıkma yasağı ilan etti.
Kaynak | aa.com.tr

Bakırköy Adliyesi'nde corona virüs vakası tespit edildi
Bakırköy Adalet Sarayı'ndaki 5. Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü
N.G'ye yeni tip corona virüs (Kovid-19) teşhisi konuldu.
Kaynak | posta.com.tr

Barcelona'da corona virüs krizi! %70 indirim...
Corona virüsün etkisi nedeniyle ekonomik anlamda zora giren Barcelona'da
futbol takımından yüzde 70'e varan maaş indirimi talep edildi ancak henüz bir
anlaşma gelmedi.
Kaynak | milliyet.com.tr

Avrupa Parlamentosu'ndan olağanüstü 'koronavirüs' toplantısı
Koronavirüsün (Covid-19) Avrupa'da yayılmasının ardından Avrupa
Parlamentosu (AP) olağanüstü toplandı.
Kaynak | haberler.com

Medipol'den iddialarla ilgili açıklama geldi
Medipol Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Orhan Gazi Yiğitbaşı
tarafından yapılan yazılı kamuoyu açıklamasında, "Medipol olarak tıbbi ve
idari kadrolarımız ile hastalarımızın teşhis ve tedavi süreçleri başta olmak
üzere sağlık sunumu hizmetlerimizde herhangi bir aksama veya mağduriyet
yaşatmadan, gerekli hijyen koşullarını gözeterek ve Sağlık Bakanlığımız ile
Bilim Kurulumuzun talimat ve tavsiyeleri doğrultusunda tüm önlemleri alarak
7/24 kesintisiz olarak görevimizin başındayız" denildi.
Kaynak | hurriyet.com.tr

Çin'de son iki günde yurt içi kaynaklı yeni corona virüsü vakası görülmedi
Çin'de son iki günde tespit edilen tüm yeni tip corona virüsü (Covid-19)
vakalarının tümünün, yurt dışından gelen ve virüsü orada kapmış kişiler
olduğu bildirildi.
Kaynak | milliyet.com.tr

Dünyanın en büyük şelalesine corona virüsü engeli
Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle, ülkelerin turizm
gelirine önemli katkı sağlayan mekan ve alanlar da önlem olarak ziyaretçilere
kapatılıyor. Bunlar arasında, dünyanın en büyüğü olma ünvanına sahip
Iguazu Şelalaleleri de yer alıyor. Arjantin, Paraguay ve Brezilya'nın kesiştiği
noktada yer alan doğa harikası şelalelerin Brezilya kesiminde bulunan milli
parka, Brezilya Çevre Bakanığı'nın ülkedeki tüm milli parklara girişi
yasaklamasının ardından 18 Mart'tan bu yana ziyaretçiler giremiyor.
Kaynak | sozcu.com.tr

560 yıllık kapalı çarşı tarihinde bir ilk
İstanbul'da yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında
kapatılmasına karar verilen 560 yıllık tarihi Kapalı Çarşı'nın içerisi güvenlik
kameraları tarafından kaydedildi.
Kaynak | haberler.com

44 yaşındaki kadın corona virüsünden hayatını kaybetti!
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Saniye Kan, corona virüsü
nedeniyle Bursa'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evli ve 2
çocuk annesi Kan, çok az kişinin katılımıyla Bozüyük ilçe mezarlığında

toprağa verildi.
Kaynak | sozcu.com.tr

Pentagon'da corona virüs vakası! Asker sevkiyatları durdu
ABD Savunma Bakanı Mark Esper, koronavirüs tehdidi nedeniyle yurt dışına
asker sevkiyatlarının 60 gün süre ile durdurulduğunu açıkladı.
Kaynak | hurriyet.com.tr

1500 girişimciden koronavirüse 150 çözüm önerisi
Dünyayı tehdit eden yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı mücadelede
paydaşları buluşturan "Coronathon Türkiye" ekibinin girişimleriyle oluşturulan
proje grupları 48 saat uyumadan dijital ortamda yarışarak 150 çözüm önerisi
üretti.
Kaynak | haberler.com

13 kişi kıraathanede basıldı! 40 bin 950 tl ceza kesildi
Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, ilçenin
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren ruhsatsız kıraathanede
13 şahsın bulunduğu ve alkol aldıkları tespit edildi. Corona virüsü tedbirlerine
aykırı hareket eden şahıslara, Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine
göre kişi başına 3 bin 150 TL, toplamda ise 40 bin 950 TL idari para cezası
uygulandı.
Kaynak | milliyet.com.tr

102 yıl önceki salgından kurtulan adamdan koronavirüs için altın kurallar
1918'de ortaya çıkan ve 500 milyon kişiyi etkileyen grip salgınından kurtulan
105 yaşındaki Jose Ameal Pena, koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı
tavsiyelerde bulundu.
Kaynak | haberler.com

'Koronavirüs ile birlikte ulus devletler yeniden sahneye dönüyor'
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını ile ilgili Uluslararası İlişkiler
Uzmanı Dr. Fatih Fuat Tuncer, "Küreselleşme ile birlikte etkisizleştiği iddia
edilen ulus devletler de bu krizle birlikte yeniden sahneye dönüyor" dedi.
Kaynak | haberler.com

İdlib'de mülteci çocuklardan 'evde kalın' çığlığı
9 yıldır iç savaşın sürdüğü Suriye'nin İdlib kentinde Esad rejiminin saldırıları
sonucunda evlerinden mülteci kamplarına yerleşmek zorunda kalan mülteci
çocuklardan koronavirüse (Covid-19) karşı 'önlem alın' çığlıkları yükseldi.
Kaynak | haberler.com

İstanbul Havalimanı'nda bekletilen 500 yabancı yolcu Karabük'e gönderildi
Corona virüs nedeniyle uçuş sahaları kapanan ve uçuşları iptal edilen,
günlerdir İstanbul Havalimanı'nda bekleyen ve aralarında Cezayir, Tunus ve
Ürdün uyrukluların bulunduğu bin 500 yolcu, otobüslerle Karabük'e bir öğrenci
yurduna gönderildi.
Kaynak | posta.com.tr

Koronavirüs Sağlık Haberleri
Koronavirüs Doktor Açıklamaları
'Avrupa ülkelerinin sağlık kapasitesi nisan ortasında yetersiz kalabilir'
Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezi (ECDC), Avrupa Birliği
(AB) ve İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle sağlık
sektörü kapasitesinin yetersiz kalma riskinin yüksek olduğunu duyurdu.
Kaynak | haberler.com

'Sigara koronavirüsün ciğerlere yerleşmesini kolaylaştırıyor'
Astım ve KOAH hastalarının koronavirüs risk grubunda olduğunu söyleyen
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Faruk Çiftçi, Sağlık Bakanlığı'nın
yayınladığı 14 kurala uyum konusunda taviz verilmemesi gerektiğinin altını
çizdi. Prof. Dr. Faruk Çiftçi, "Sigara, COVİD 19 virüsünün akciğerlere daha
rahat yerleşmesine neden olur. Bu nedenle genç, yaşlı sigara içen herkes risk
altındadır" dedi.
Kaynak | cumhuriyet.com.tr

Corona virüsün psikolojik etkilerinden korunma yolları
Son zamanlarda bütün dünyayı etkisi altına alan Corona Virüsü hastalığı
fiziksel sağlımızı bozduğu kadar ruhsal sağlığımızı da bozuyor. Uzman Klinik
Psikolog Gülcem Yıldırım konu hakkında önemli bilgiler verdi.
Kaynak | haberler.com

Covid-19 kendini nasıl belli eder?
Geriatrik Bilimler Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Turan Işık, yeni tip
koronovirüsün (Covid-19) diğer enfeksiyonlardaki gibi tipik olmayan bulgularla
seyredebileceğini ve ateşten çok solunum sorunlarıyla kendini göstereceğini
belirtti.
Kaynak | Milliyet Akdeniz

Corona virüs nedeniyle tüp bebek tedavilerine ara verildi
Corona virüs salgını sebebiyle tüp bebek tedavilerine de ara verildi. Üreme
Sağlığı ve İnfertilite Derneği (TSRM) Başkanı Prof.Dr. Ahmet Zeki Işık "Tüm
transfer işlemlerinin askıya alınması tavsiyesi, Sağlık Bakanlığı'nın yeni tarihli
yazısıyla da zorunlu tutulmuş olup hem kendimizin hem de hastalarımızın
sağlığı açısından titizlikle uymamız gereken bir durum halini almıştır"
açıklamasında bulundu.
Kaynak | milliyet.com.tr

Etkinliklere Dair Haberler
Etkinliklere Dair Haberler
Denizli 4. Kitap Fuarı ertelendi
Denizli Büyükşehir Belediyesi korona virüsü tedbirleri kapsamında, 27 Mart'ta
kapılarını açacağı Ege’nin en büyük kitap fuarını erteledi. Denizli Büyükşehir
Belediyesi 4. Kitap Fuarı 29 Mayıs - 7 Haziran tarihleri arasında yapılacak.
Kaynak | denizligazetesi.com

12. Uluslararası Spor Camiası Sempozyumu
12. Uluslararası Spor Camiası Sempozyumu ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Kaynak | kongreuzmani.com

1. Örgütlerin Yönetimi Uluslararası Kongresi
1. Örgütlerin Yönetimi Uluslararası Kongresi ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Kaynak | kongreuzmani.com

Türk Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Derneği 2. Genç Bakış
Kongresi
Türk Çocuk Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Derneği 2. Genç Bakış
Kongresi ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Kaynak | kongreuzmani.com

Kapadokya Film Festivaline corona virüsü ertelemesi
Nevşehir Belediyesi tarafından, T.C Kültür Bakanlığı Sinema Genel
Müdürlüğü'nün katkılarıyla bu yıl 29 Mayıs – 3 Haziran tarihleri arasında, ilki
gerçekleştirilmesi planlanan Kapadokya Film Festivali, corona virüsü salgını
nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Kaynak | sozcu.com.tr

