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KOVİD-19 GÜNDEMİ             30.03.2020 

 
DÜNYADA TOPLAM COVİD-19 VAKASI  721.903 DÜNYADA TOPLAM ÖLÜM 33.966 

TÜRKİYE’DE GÜNLÜK COVİD-19 VAKASI      1.815 TÜRKİYE’DE GÜNLÜK ÖLÜM        23 

TÜRKİYE’DE TOPLAM COVİD-19 VAKASI      9.217 TÜRKİYE’DE TOPLAM ÖLÜM      131 

TÜRKİYEDE GÜNLÜK YAPILAN TEST SAYISI      9.982 TÜRKİYE’DE TOPLAM TEST SAYISI 65.446 

Vaka ve ölüm sayıları saat 05.30 itibariyle güncellenmiştir. Kaynak: https://www.worldometers.info/coronavirus/ dur.  

 

TÜRKİYE               
 

TÜRKİYE'DE KORONA VİRÜS'TEN CAN KAYBI 131'E ÇIKTI 

Sağlık Bakanlığınca, son 24 saatte 1815 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu 23 kişinin daha hayatını 

kaybettiği, toplam vaka sayısının 9 bin 217, can kaybının 131'e ulaştığı bildirildi. 
 

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALARA YALANLAMA 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs salgınıyla ilgili verilerde tutarsızlık olduğu yönündeki 

iddialara yanıt verdi. Koca, "Veriler, anlık gerçek verilerdir. Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası 

yoktur" açıklamasında bulundu. 
 

BAKAN SOYLU’DAN ‘SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI’ AÇIKLAMASI 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, korona virüsle ilgili Cüneyt Özdemir'in sorularını yanıtladı. Bakan 

Soylu, sokağa çıkma yasağı ile ilgili, "Bizim için 4 tane konuyu ayakta tutmamız önemli. Sağlık, gıda-

hijyen, kamu düzeni ve sosyal izolasyonu sağlamaya çalışıyoruz. Bu 4 konu bizim için önemli. Eğer 

sağlayamazsak tüm tedbirleri alacağız." ifadelerini kullandı. 
 

TİCARİ TAKSİLERE PLAKAYA GÖRE SINIRLAMA 

İçişleri Bakanlığı, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ticari taksilerin plakasının son rakamına göre trafiğe 

çıkacağını duyurdu. Genelgeye göre; İstanbul, Ankara, İzmir’de ticari taksilerin trafiğe 

çıkışlarında bugün 00.01’den akşam 23.59’a kadar plakasının son rakamı tek olan ticari taksiler trafiğe 

çıkacak. Belirtilen saatten sonra plakasının son rakamı çift olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek. 

Belirlenen bu sistem takip eden günler için ardışık olarak devam edecek. İstanbul, Ankara ve İzmir 

dışındaki illerde de konu valiler tarafından değerlendirilecek, alınan kararlar doğrultusunda 

uygulanabilecek. 

 
ANKARA VALİLİĞİ'NDEN YENİ SALGIN ÖNLEMLERİ 

Ankara Valiliği, pazar yerleriyle marketlere çocukların girişini ve internet tabanlı uygulamalar 

aracılığıyla yolcu taşınmasını yasakladı. 
 

THY’NİN İÇ HATLARDAKİ BÜTÜN UÇUŞLARI BELLİ OLDU 

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul’dan 

karşılıklı olarak Adana, İzmir, Kayseri, Erzurum, Gaziantep, Konya, Malatya, Samsun, Antalya, 

Diyarbakır, Ankara, Trabzon ve Van seferlerinin gerçekleştirileceğini açıkladı. 
 

LCW VE MAVİ JEANS, ONLİNE MAĞAZALARI DA KAPATTI 

Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz hafta mağazalarını kapatan LC Waikiki ve Mavi Jeans, online 

satışlarını da durdurma kararı aldı. 
 

http://www.interpress.com/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.aa.com.tr/tr/koronavirus/saglik-bakanligi-kovid-19-nedeniyle-23-kisi-daha-hayatini-kaybetti-/1784140
https://www.ntv.com.tr/turkiye/son-dakika-haberisaglik-bakani-kocadan-sosyal-medyadaki-iddialara-yalanlama,Lnh4q5YavUqpsf2wdZTWOA
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/sokaga-cikma-yasagi-uygulanacak-mi-bakan-soylu-acikladi-41481096
https://www.ntv.com.tr/turkiye/ticari-taksilere-plakaya-gore-sinirlama,EcvShRbva0aW5Lrl1Gg9hw
https://tr.sputniknews.com/turkiye/202003291041709589-ankara-valiliginden-yeni-salgin-onlemleri/
https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/03/29/thynin-ic-hatlardaki-butun-ucuslari-belli-oldu
https://www.dunya.com/sirketler/lcw-ve-mavi-jeans-online-magazalari-da-kapatti-haberi-466228
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DÜNYA           ___ _____   
 

DÜNYADA KORONA VİRÜSTE SON DURUM 

Covid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da, son 24 saatte 889 kişi daha yaşamını 

yitirirken. can kaybı 10 bin 23'e yükseldi. İspanya Sağlık Bakanlığı son 24 saatte ülkedeki ölü sayısının 

838 artarak 6 bin 528'e yükseldiğini açıkladı. ABD'de yeni tip corona virüsten dolayı hayatını 

kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 480 artarak 2 bin 191'e yükseldi. İngiltere genelinde korona virüs 

nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 209 artarak bin 228 oldu. 
 

ÇİN YÖNETİMİ ÜLKEDEKİ KORONAVİRÜS SALGINININ SONA ERDİĞİNİ BİLDİRDİ 

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, ülke içindeki yeni tip koronavirüs salgınının 

durdurulduğunu belirtti. 
 

SURİYE HÜKÜMETİ, ŞEHİRLERARASI SEYAHATİ YASAKLADI 

Suriye hükümeti, yeni tip koronavirüsle kapsamında şehirlerarası seyahatleri kısıtlama kararı aldı. 
 

TRUMP: CORONA VİRÜS ÖNLEMLERİNİ 30 NİSAN'A KADAR UZATMA KARARI ALDIK 

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip korona virüs salgınına karşı alınan önlemlerin uygulanma 

süresini 30 Nisan'a kadar uzattıklarını açıkladı. Trump ayrıca 'Salgındaki ölüm oranlarının 2 haftaya 

kadar en yüksek seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. 1 Haziran'a kadar ise iyileşme sürecinde olmayı 

umuyoruz' açıklamasında da bulundu. 
 

DSÖ: CORONA VİRÜS HAVA YOLUYLA BULAŞMIYOR 

DSÖ'nün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, corona virüsün hava yoluyla 

taşınamayacağı belirtilerek, virüsün hasta kişilerin öksürme, hapşırma veya konuşmaları esnasında 

bulaşabileceği ifade edildi. 

 
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DEN HÜKÜMETLERE ACİL ÇAĞRI: SALGIN CEZAEVLERİNİ KASIP 

KAVURABİLİR, SONUÇLAR FELAKET OLABİLİR; SİYASİ TUTUKLULAR SERBEST 

BIRAKILMALI 

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, yeni tip Koronavirüs(Covid-19) 

salgını sırasında kalabalık cezaevlerinde sosyal mesafenin korunmasının imkansız olduğunu ifade etti. 

Bachelet, cezaevlerindeki kalabalığın azalması için hükûmetlere siyasi ve düşünce tutuklularını serbest 

bırakma çağrısında bulundu. 

 

 

 

 

 

COVID-19 AGENDA             30.03.2020 
 

COVID-19 CASES IN THE WORLD  721.903 DEATH TOLL IN THE WORLD 33.966 

DAILY COVID-19 CASES IN TURKEY      1.815 DEATH TOLL IN TURKEY IN LAST DAY                  23 

OVERALL COVID-19 CASES IN TURKEY      9.217 OVERALL DEATH TOLL IN TURKEY                        131 

NUMBER OF TESTS MADE IN LAST 24 HOURS      9.982 OVERALL NUMBER OF TEST MADE 
IN TURKEY 

65.446 

Death toll and number of cases are updated as of 05:30. Source is 
https://www.worldometers.info/coronavirus/.  

 

TURKEY              
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DEATH TOLL IN TURKEY DUE TO CORONAVIRUS JUMPS TO 131 
Ministry of Health has reported that 1.815 people have been diagnosed with the Covid-19 in the last 24 hours 
and 23 more people lost their lives, increasing the number of cases to 9.217 and death toll to 131 in total. 
 

MINISTER OF HEALTH REJECTS CLAIMS ON SOCIAL MEDIA 
Fahrettin Koca, Minister of Health, responded to claims on social media that there are some inconsistencies 
about the coronavirus epidemic related data. “Data are instant and right data. No one can benefit from 
distorting the truth,” he said. 
 

MINISTER SOYLU TALKS ABOUT “CURFEW” 
Suleyman Soylu, Interior Minister, replied questions of Cuneyt Ozdemir concerning the coronavirus. On the 
curfew, Soylu talked as follows: “It is highly important for us to keep four issues on the agenda all the time. We 
are trying to ensure health, public order, food-hygiene, and social isolation. These four issues are of vital 
importance. Unless we ensure them, we will take all precautions.” 
 

LIMITATION OF COMMERCIAL TAXIS FOR LICENCE PLATE 
Taxis in the three most populous Turkish provinces – Istanbul, Ankara and İzmir – will be restricted as part of 
measures to stem the spread of the novel coronavirus, the Interior Ministry said Sunday. Taxis with an odd last 
number on their license plate will be allowed to operate from 12:01 a.m. Monday for the next 24 hours, a 
circular by the ministry said, adding that taxis with an even last number on their license plate will be allowed to 
operate for the same duration the following day. The ministry added that the system will run sequentially for 
the following days.  
 

ANKARA GOVERNORATE TAKE NEW EPIDEMIC PRECAUTIONS 
Ankara Governorate has banned children from entering bazaars and supermarkets, and also passenger 
transportation via internet-based applications. 
 

DOMESTIC FLIGHTS OF THY DETERMINED 
Bilal Eksi, General Manager of Turkish Airlines, wrote in his Twitter account that reciprocal flights from Istanbul 
to Adana, Izmir, Kayseri, Erzurum, Gaziantep, Konya, Malatya, Samsun, Antalya, Diyarbakir, Ankara, Trabzon and 
Van shall be scheduled.  
 

LCW, MAVI JEANS CLOSE ONLINE STORES 
LC Waikiki and Mavi Jeans, temporarily shutting down their stores last week due to the coronavirus epidemic, 
have decided to halt their online sales, as well.  
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WORLD          ___ _____   
 

RECENT SITUATION OF THE WORLD IN FIGHT AGAINST COVID-19 
Italy, the top victim of the Covid-19 epidemic, lost 889 more people in the last 24 hours and the overall death 
toll rose to 10.023 people. Health Ministry of Spain has reported that 838 died of the virus in the last day, raising 
the death toll to 6.528 people. The number of people in the US losing their lives due to the novel coronavirus 
pandemic increased by 480 in the last 24 hours to 2.191 people. Death toll across the UK rose by 209 people in 
the last 24 hours and reached 1.228. 

 
CHINA REPORTS END OF THE CORONAVIRUS EPIDEMIC 

“Number of confirmed cases of infection is less than 3.000. The spread of the epidemic in China has been 
completely stopped," Mi Feng, Health Committee official, said at a briefing. 

 
SYRIAN GOV’T BANS LONG-DISTANCE TRAVEL 

Syrian government has decided to limit the long-distance travels due to the novel coronavirus pandemic. 

 
WE DECIDED TO EXTEND ANTI-CORONAVIRUS MEASURES UNTIL APRIL 30TH: TRUMP 

Donald Trump, the US president, said his administration expects coronavirus deaths to peak in about two weeks 
as he extended guidelines for Americans to distance themselves from one another until April 30. “We can 
expect that by June 1 we will be well on our way to recovery” he said. 

 
WHO: CORONAVIRUS IS NOT AIRBORNE 

The World Health Organization says the virus that causes Covid-19 doesn't seem to linger in the air or be 
capable of spreading through the air over distances of more than about 3 feet. 
 

UN CALLS ON GOV’T: PANDEMIC MIGHT STRIKE IN PRISONS, RESULTS MAY BE DEVASTATING; 
POLITICAL PRISONERS MUST BE RELEASED 
Covid-19 has begun to strike in prisons, jails and immigration detention centres, Michelle Bachelet, the UN High 
Commissioner for Human Rights, warned on Wednesday, as she urged Governments “not to forget those behind 
bars” and to protect those working in closed facilities in their overall efforts to contain the pandemic. Now, 
more than ever, Governments should release every person detained without sufficient legal basis,” she said, 
including political prisoners and others detained simply for expressing critical or dissenting views.  
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