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DÜNYADA CORONAVİRÜS VAKASI

:

378.846

TÜRKİYE’DE GÜNLÜK CORONAVİRÜS VAKASI
TÜRKİYE’DE TOPLAM CORONAVİRÜS VAKASI
SON 24 SAAT YAPILAN TEST SAYISI

:
:
:

293
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3.672

ÖLÜM

:

16.512

GÜNLÜK ÖLÜM :
TOPLAM ÖLÜM :

7
37

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

TÜRKİYE
BAKAN KOCA: YAŞAMINI YİTİRENLERİN SAYISI 37'E ÇIKTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de corona virüs salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı
37'ye, toplam vaka sayısı ise bin 529'a yükseldiğini açıkladı.
BAKAN KOCA: ÇİN'DEN YENİ İLAÇ GETİRİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli solunum cihazı üretilmeye başladığını belirtti. Koca ayrıca, Çin'den
dün sabah virüse iyi geldiği belirtilen bir ilaç getirildiği ve yoğun bakım hastalarına uygulandığını
açıkladı. Öte yandan Koca, bireysel önlemlere vurgu yaparak ''Herkes kendi OHAL'ini kendi ilan etsin''
dedi.
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ PERFORMANS ÖDEMELERİ 3 AY ÜST TAVANDAN YAPILACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sağlık Bakanlığının talebini hızla karşıladıklarını ve bu
kapsamda tüm sağlık çalışanlarının performans ödemelerinin 3 ay üst tavandan yapılacağını bildirdi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KORONAVİRÜS İLE MÜCADELEDE EK GENELGE

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler en fazla 09.00-21.00
saatleri arasında hizmet verebilecek. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre market içinde belirlenen sayıda
müşteri var ise, içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacak. İl ve ilçelerdeki tüm şehir
içi ve şehirler arası toplu taşıma araçları yolcu taşıma kapasitelerinin yüzde 50'si kadar yolcu taşıyacak.
NOTERLİKLER DÖNÜŞÜMLÜ HİZMET VERECEK

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevlerinde pozitif yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına
rastlanmadığını belirterek, adliyelerde ve Bölge Adliye Mahkemelerinde adli hizmetlerin yeteri kadar
hakim-savcı ile yürütüleceği şekilde nöbet sistemine geçildiğini bildirdi. Bakan Gül, noterliklerin
dönüşümlü hizmet vereceğini açıkladı.
EKREM İMAMOĞLU'NDAN KORONAVİRÜS UYARISI: YASAK GELEBİLİR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'Net olarak söyleyeyim. Nasıl ki 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı
getirildi, bu, tümüne getirilmeyecek anlamına gelmiyor. Dünyada bu yapıldı...' açıklamasında bulundu.
EK LİMİT SAĞLANACAK, BORÇLAR ÖTELENECEK

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası ile Akbank, müşterilerinin virüs salgını sürecini mali
açıdan en az hasarla atlatabilmesi için hazırladıkları destek paketleri devreye aldı.
YAPI KREDİ EKONOMİK DESTEK PAKETİNİ DEVREYE ALDI

Küresel çapta tüm yaşamı etkileyen Koronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili yaşanan süreçte çalışanları
ve müşterilerinin sağlığı için pek çok koruyucu önlemi hayata geçiren Yapı Kredi, şimdi de müşterileri
için ekonomik destek paketini devreye soktu.
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DENİZBANK'TAN ÖDEMELERE 3 AY ERTELEME İMKANI

DenizBank, koronavirüs salgınının müşterileri üzerinde yaratabileceği kısa vadeli finansal sorunların
aşılması amacıyla talep olması durumunda 30 Nisan'a kadar anapara, faiz ve taksit ödemelerinde 3 aya
kadar öteleme kararı aldığını duyurdu.
OTOKAR'DAN ÜRETİME 14 GÜN ARA VERME KARARI

Otokar, korona virüs salgınının etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler kapsamında, 25 Mart'tan
itibaren üretim faaliyetlerine 14 gün ara vereceğini duyurdu.
KAPALIÇARŞI KAPATILDI

İstanbul Eminönü'ndeki tarihi Kapalıçarşı, yeni tip korona virüsü salgını nedeniyle geçici olarak
kapatıldı.
FATİH TERİM KORONAVİRÜS TESTİNİN POZİTİF ÇIKTIĞINI DUYURDU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, corona virüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Terim,
"Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin" ifadelerini kullandı. Galatasaray Kulübü, İkinci Başkan
Abdurrahim Albayrak'ın yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklamıştı.
DÜNYA

___

_____

YUNANİSTAN, BRİTANYA VE TÜRKİYE'DEN UÇUŞLARI YASAKLADI

Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid 19) pandemisi nedeniyle sokağa çıkma yasağının yürürlüğe
girmesini takiben Britanya (İngiltere) ve Türkiye'den uçuşlar askıya alındı.
İTALYA'DA KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI SON 24 SAATTE 601 ARTARAK 6 BİN
77'YE YÜKSELDİ

İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 601 artarak 6 bin 77'ye yükseldi
FRANSA'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Fransa'nın 37 kentinde, yeni tip koronavirüs nedeniyle, belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı getirildi.
İNGİLTERE'DE SOKAĞA ÇIKMAYA KISITLAMA

İngiltere, korona virüsle mücadelede yeni kararlar aldı. Ülkede alışveriş ve tek başına spor dışında evden
çıkmak yasaklandı.
ALMANYA BAŞBAKANI MERKEL'İN İLK KORONAVİRÜS TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Focus Magazine tarafından paylaşılan bilgiye göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in koronavirüs
testinin sonucunun negatif çıktığı açıklandı. Hükümet Sözcüsü Seibert, ilerleyen günlerde yeni testlerin
yapılacağını söyledi.
JAPONYA KORONA VİRÜSE KARŞI BU İLACI DENEYECEK

Japonya'da araştırmacılar Ebola virüsü tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen Remdesivir adlı ilacın
korona virüsünün neden olduğu zatürre karşısındaki etkinliğini kanıtlamak için klinik çalışmalara
başlıyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ VE AVRUPA LİGİ FİNALLERİ ERTELENDİ

UEFA, koronavirüs nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finallerin süresiz olarak ertelendiğini
açıkladı.
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TURKEY
MINISTER KOCA: DEATH TOLL REACHED 37 PEOPLE
Turkey confirmed seven more deaths from coronavirus late on Monday, bringing the total number of fatalities
to 37. More than 20,000 coronavirus tests have been done so far on people suspected of contracting the virus,
and 293 tested positive in the last 24 hours, bringing the tally of infections to 1,529, Fahrettin Koca, Health
Minister, said on Twitter.

MINISTER KOCA: A NEW MEDICINE IS BROUGHT FROM CHINA
Fahrettin Koca, Turkey's Health Minister, said Monday that the country is using a drug sent from China on
patients suffering from the novel coronavirus, as death toll climbed to 37 with seven more deaths from the
virus. “Every citizen must announce their own state of emergency,” Koca said.

PERFORMANCE PAYMENTS OF HEALTH CARE PROFESSIONALS TO BE MADE OVER MAXIMUM LEVEL
FOR 3 MONTHS
Berat Albayrak, Turkey’s Treasury and Finance Minister, has noted they instantly meet demand of the Ministry
of Health and performance payments of the health care professionals shall be made over the maximum level for
3 months.

INTERIOR MINISTRY SENDS A CIRCULAR LETTER ON CORONAVIRUS
As per the circular letter by the Interior Ministry, all supermarkets and retail chains in provinces and districts are
allowed to work for maximum 12 hours between 09:00 and 21:00. If there is a certain number of customers
inside, no more customer will be accepted until others leave the supermarket, the circular letter says. All city
and intercity buses will carry only 50 pct of their capacity.

NOTARY OFFICES TO SERVE BY TURNS
Abdulhamit Gul, Minister of Justice, has reported that none of the prisoners are tested positive for the novel
coronavirus and juridical services at the courthouses and district courthouses shall be carried out with the
sufficient number of prosecutors-judges by turns. Minister Gul also said notary offices will serve by turns, as
well.

EKREM IMAMOGLU TALKS ABOUT CORONAVIRUS: A CURFEW MIGHT BE ACCEPTED
Ekrem Imamoglu, Istanbul Metropolitan Municipality, talks as follows: “Please let me be clear. As the people
older than 65 are not allowed to leave their houses, the curfew might be allowed on all of us. This is the case in
the world.”

EXTRA LIMIT TO BE SUPPLIED, DEBTS TO BE PAID
Ziraat Bank, VakifBank, HalkBank, Is Bank, and Akbank have launched their incentive packets to make customers
overcome the virus epidemic with the minimum financial damage.
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YAPI KREDI INITIATES FINANCIAL SUPPORT PACKET
Yapi Kredi, which has realized numerous protective precautions for the sake of its employees and customers
during the global coronavirus epidemic, has activated its financial support packet for the customers.

DENIZBANK DELAYS PAYMENTS FOR 3 MONTHS
DenizBank has announced its decision to delay capital, interest, and instalment payments for 3 months until
April 30th if demanded to enable customers to overcome the short-termed financial problems that the
coronavirus could create on the customers.

OTOKAR HALTS PRODUCTION FOR 14 DAYS
Otokar has announced it halts production activities for 14 days as of March 25 within the scope of the
precautions taken to minimize impacts of the coronavirus pandemic.

GRAND BAZAAR CLOSED
The historical Grand Bazaar in Eminonu has been temporarily closed due to the novel coronavirus epidemic.

FATIH TERIM TESTED POSITIVE FOR COVID-19
Galatasaray Club’s coach Fatih Terim has tested positive for coronavirus, he has announced on Twitter. He said:
“According to the test results made today, my Corona Virus result was positive. I’m in good hands at the
hospital. Do not worry. About to communicate as soon as possible.”
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GREECE BANS FLIGHTS FROM BRITAIN AND TURKEY
Greece on Monday suspended flights from Britain and Turkey to curb the spread of coronavirus, as a lockdown
took effect in the country. The country has also imposed curfew.

ITALY REPORTS 601 NEW DEATHS IN A DAY, RAISING TOTAL NUMBER TO 6.077
GREECE
Italy on Monday reported 601 new deaths from coronavirus, bringing the number of total deaths to 6,077, still
the highest number in the world.

FRANCE IMPOSES CURFEW
More than 37 French mayors have installed curfews in their areas to fight the spread of coronavirus, with others
saying they are likely to follow.

THE UK DECLARES LOCKDOWN
Strict new curbs on life in the UK to tackle the spread of coronavirus have been announced by the prime
minister. People may only leave home to exercise once a day, to travel to and from work where "absolutely
necessary", to shop for essential items, and to fulfil any medical or care needs.

ANGELA MERKEL’S FIRST CORONAVIRUS TEST RESULT IS NEGATIVE
German Chancellor Angela Merkel's first coronavirus test came back negative, her spokesperson said on
Monday. "The test result of today's test is negative," Germany's government spokesperson Steffen Seibert told
the German press agency DPA in Berlin. "Further tests will be carried out in the next few days."

JAPAN TO TEST THIS MEDICINE AGAINST COVID-19
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A Gilead Sciences drug that was originally tested in people with Ebola, remdesivir, is being repurposed in Japan
to see if it can effectively treat COVID-19.

CHAMPIONS LEAGUE AND EUROPEAN LEAGUE FINALES DELAYED
The Champions League and Europa League finals have been postponed because of the coronavirus outbreak;
UEFA has said. The finals were scheduled for May. No decision has yet been made on rearranged dates,
according to European football's governing body.
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