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KOVİD-19 GÜNDEMİ             25.03.2020 

 
DÜNYADA CORONAVİRÜS VAKASI  :     422.613  ÖLÜM                :             18.891 

TÜRKİYE’DE GÜNLÜK CORONAVİRÜS VAKASI 

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

 :            343  

 :         1.872 
 :         3.952 
  

GÜNLÜK ÖLÜM :                      7 

TOPLAM ÖLÜM :                    44 

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

   

TÜRKİYE               
 

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 44'E YÜKSELDİ 

Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e, vaka sayısı bin 872'ye yükseldi. Sağlık 

Bakanı Koca, salgına ilişkin paylaştığı son bilgilerde "Son 24 saatte toplam 3 bin 952 test yapıldı. 343 

yeni tanı var, 7 hastamızı kaybettik." açıklamasında bulundu. 
 

BAKAN KOCA: ÇİN'DEN GETİRİLEN İLAÇLAR 40 ŞEHRE DAĞITILDI 

Sağlık Bakanı Fahrettin Bakan Koca, "(Çin'den Kovid-19 için getirilen ilaçlar) Ankara’ya ulaşan ilaçlar, 

dün gece saatlerinde ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı" dedi. 
 

SAĞLIK ÇALIŞANLARI TOPLU TAŞIMADAN ÜCRETSİZ YARARLANABİLECEK 

Cumhurbaşkanı Kararı ile sağlık çalışanlarının, belediyeler ve bağlı kuruluşlarınca yürütülen toplu 

taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlanabileceği duyuruldu. 
 

YERLİ CORONA VİRÜS AŞISI ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA 

Yerli corona virüs aşısı çalışmaları hakkında bilgi veren Moloküler Biyoloji Derneği Başkanı Nesrin 

Özören, proje yazım aşamasının bitmek üzere olduğunu söyledi. Özören aşı çalışmaların 6 ay ila 1 yıl 

arasında sonuç verebileceğini söyledi. 
 

ADLİ KONULARA İLİŞKİN SÜRELER 30 NİSAN 2020’YE KADAR DURDURULDU 

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanunla, adli konulara ilişkin süreler 30 Nisan 2020’ye kadar 

durduruldu.  Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yaptığı açıklamada, "Ülke genelinde duruşmaların 

ertelenmesi gibi diğer tedbirler konusunda da HSK'ya yetki verildi." dedi. 
 

KILIÇDAROĞLU, SAĞLIK BAKANI KOCA İLE GÖRÜŞTÜ 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kovid-19 salgınının da gündeme geldiği telefon 

görüşmesinde, 65 yaş ve üstü vatandaşların ev adreslerinin CHP'li belediyeler ile paylaşıldığını belirtti. 
 

BAKAN ALBAYRAK'TAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN 'PERFORMANS ÖDEMESİ' 

AÇIKLAMASI 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Koronavirüs ile mücadelemizde kahramanlarımız, sağlık 

çalışanlarımızın talepleri önceliğimiz olacak. Üniversite hastanelerimizdeki çalışanlarımıza da 

performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız. Bu kapsamda 1,2 milyar TL’lik bir ek destek 

sağlayacağız. #BirlikteBaşaracağız" açıklamasında bulundu. 
 

BAKAN ALBAYRAK VERGİ SÜREÇLERİNDE MÜCBİR SEBEPTEN FAYDALANACAK 

SEKTÖRLERİ AÇIKLADI 

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kovid-19 nedeniyle vergi süreçlerinde mücbir sebep 

hükümlerinden faydalanacak mükellefler için tebliğ hazırladıklarını belirterek, tebliğle mücbir sebep 

altındaki sektör ve iş kollarının belirlendiğini kaydetti. 
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https://www.dunya.com/gundem/koca-cinden-getirilen-ilaclar-40-sehre-dagitildi-haberi-465779
https://www.ntv.com.tr/turkiye/son-dakika-haberi-saglik-calisanlari-toplu-tasimadan-ucretsiz-yararlanabilecek,xcRIPO_OMkalk7Dq2-D8dw
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HALKBANK'TAN ESNAF VE SANATKARLARA KREDİ DESTEĞİ 

Halkbank, koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde ekonomik faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla 

esnaf ve sanatkârlara yönelik Esnaf Destek Paketi'ni açıkladı. Halkbank, ayrım yapmaksızın tüm esnafa 

25 bin lira nakit kredi ve 25 bin lira ticari kart desteği verecek. 
 

TİM'DEN ÜRETİM SEFERBERLİĞİ: 1 MİLYON MASKE, 100 BİN DEZENFEKTAN 

TİM Başkanı İsmail Gülle, 1 milyon maske ve 100 bin dezenfektan üreterek seferberliğe başladıklarını 

söyledi. 
 

TÜRK-METAL: İŞVERENLER SALGIN BOYUNCA İŞÇİ ÇIKARTMAYACAK 

Türk Metal Sendikası, salgın boyunca üretimde alınması gereken tedbirleri ele almak üzere işverenler ile 

masaya oturdu. Görüşmelerde, salgın boyunca kendi isteğiyle ayrılmak isteyenler hariç, hiçbir koşulda 

işçi çıkartılmaması hakkında ortak karar alındı. 
 

KORONAVİRÜS SALGINI NEDENİYLE UÇUŞU İPTAL EDİLENLERE YENİ HAKLAR TANINDI 

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 5 Şubat'tan itibaren uçuşu iptal edilen yolcu, istediği bir tarih 

için bilette değişiklik yapabilecek. Biletini açığa alabilecek. Açığa alınıp kullanılmayan bilet için uçuş 

yasağı kalktıktan sonraki 2 ayın sonunda iade bedeli alınabilecek. 
 

ANKARA’DA İKİ AVM 1.5 AY KİRA ALMAYACAK 

Armada AVM’den yapılan açıklamada, Mart ayının yarısı ve Nisan ayında tüm kiracılardan kira 

alınmayacağı bildirildi. Panora AVM’nin açıklamasında ise 15 Mart-30 Nisan tarihleri arasında kapalı 

olan mağazalardan kira ve ortak alan bedeli alınmayacağı vurgulandı. 
 

DÜNYA           ___ _____   
 

İTALYA'DA BİR GÜNDE 743 KİŞİ ÖLDÜ 

İtalya'da yeni tip Corona virüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı son 24 saatte 743 artarak 6 bin 820'ye 

yükseldi. İsviçre’de corona virüsü yüzünden iki Türk vatandaşının hayatını kaybettiği açıklandı. 

İspanya'da son 24 saatte ölü sayısı 512 arttı ve 2694 kişiye yükseldi. 
 

DÜNYA GENELİNDE KOVİD-19'U ATLATAN KİŞİ SAYISI 102 BİNİ GEÇTİ 

Hesaplamalara göre dünya genelinde yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 382 bini aştı. Hastalığı 

atlatan kişi sayısı ise 102'i geçti. 

 
ÇİN HUBEY BÖLGESİNDE COVID-19 KARANTİNASINI SONA ERDİRİYOR 

Pekin yönetimi dünya çapında salgına dönüşen COVID-19'un merkez üssü olan Hubei eyaletinde 

karantina yasaklarını 25 Mart itibarıyla kaldıracaklarını açıkladı. 

 
DSÖ: ÖLÜMLER CİDDİ ORANDA ARTACAK, SALGININ YENİ MERKEZİ ABD OLABİLİR 

Dünya Sağlık Örgütü: Son 24 saatte bildirilen yeni korona virüsü vakalarının yüzde 85'i Avrupa ve 

ABD'den geldi. Bunların yaklaşık yüzde 40'ı ABD'den. Salgının yeni merkez üssü ABD olabilir. 

 
ALTINA TALEP ARTTI STOK ERİDİ (ALMAK İSTEYENLERE 15 GÜN SÜRE) 

Korona virüsün yayılmaya başladığı zamandan bu yana altına günlük talep normal miktarın 5 katına 

çıktı. Dünyanın çoğu yerinde artık, fiziki altın almak isteyenlere 15 gün süre veriliyor. 

 
2020 TOKYO OLİMPİYATLARI CORONA VİRÜSÜ SALGINI NEDENİYLE 1 YIL ERTELENDİ 

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yeni tip corona virüs (Covid-19) 

salgını nedeniyle ertelendiğini açıkladı. Japonya Başbakanı Şinzo Abe de corona virüs salgını nedeniyle 

olimpiyatların iptal edilmeyeceğini ama 2021'e erteleneceğini söyledi. 
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COVID-19 AGENDA             25.03.2020 
 

CORONAVIRUS CASES IN THE WORLD  :     422.613  DEATH TOLL:             18.891 

DAILY CORONAVIRUS CASES IN TURKEY 
OVERALL CORONAVIRUS CASES IN TURKEY 
NUMBER OF TESTS MADE IN LAST 24 HOURS 

 :            343  
 :         1.872 
 :         3.952 
  

DEATH TOLL IN LAST DAY:                    7 
OVERALL DEATH TOLL:                    44 

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

   

TURKEY              
 

DEATH TOLL IN TURKEY CLIMBS TO 44 
The death toll of coronavirus in Turkey rose to 44 and the number of cases reached 1.872 on Tuesday. Fahrettin 
Koca, Health Minister, said in his latest Twitter that, “We have done 3.952 tests in the last 24 hours. There are 
343 new patients and we lost 7 patients.” 
 

MINISTER KOCA: MEDICINES FROM CHINA ARE DELIVERED TO 40 CITIES 
“Anti-coronavirus medicines brought from China to Ankara have been delivered to 40 provinces with ambulance 
aircrafts,” Fahrettin Koca, Health Minister, said. 
 

HEALTH CARE PROFESSIONALS TO USE PUBLIC TRANSPORT FOR FREE 
As per the Presidential decree, health care professionals will be able to benefit from the public transportation 
services by the municipality and the affiliated institutions for free.  
 

COMMENTS ON STUDIES FOR DOMESTIC CORONAVIRUS VACCINE 
Nesrin Ozoren, Molecular Biology Association’s Chairperson, talked about the studies concerning the domestic 
coronavirus vaccine and said the project software is almost complete. Ozoren noted the vaccine studies could 
yield results in 6 months or a year. 
 

JURIDICAL CASES HALTED UNTIL APRIL 30, 2020  
Pursuant to the law ratified by the Turkish Parliament General Council, processes concerning juridical issues 
shall be halted until April 30, 2020. Abdulhamit Gul, Justice Minister, talked as follows: “High Council of Judges 
and Prosecutors has been authorized for other measures like suspension of trials around the country.” 
 

KILICDAROGLU MEETS MINISTER KOCA 
Kemal Kilicdaroglu, CHP Leader, had a phone call with Fahrettin Koca, Health Minister, to discuss the 
coronavirus epidemic and noted that home addresses of citizens aged 65 and older are shared with the CHP 
municipalities.  
 

MINISTER ALBAYRAK TALKS ABOUT PERFORMANCE PAY FOR HEALTH CARE PROFESSIONALS 
Berat Albayrak, Treasury and Finance Minister, talked as follows: “Demands of health care professionals, our 
heroes in the fight against the coronavirus, will be our priorities. We will make the maximum performance 
payment to personnel of the university hospitals for 3 months. We will supply an additional support of TRY 1.2 
bn within this scope. #WeWillSucceedTogether.”  
 

MINISTER ALBAYRAK REVEALS SECTORS TO BENEFIT FROM FORCE MAJOR 
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Noting they prepared a communique concerning taxpayers who will benefit from the force major decrees in the 
tax processes due to the Covid-19, Berat Albayrak, Treasury and Finance Minister, noted they have determined 
the sectors and business branches to enjoy these incentives. 
 

HALKBANK PROVIDES LOAN SUPPORT TO CRAFTSMEN AND ARTISANS 
Halkbank has unveiled its Craftsmen Support Packet oriented to the craftsmen and artisans to support their 
financial activities during the struggle against the coronavirus. The bank will provide all craftsmen with cash loan 
of TRY 25 thousand and commercial card incentive of TRY 25 thousand. 
 

PRODUCTION MOBILITY BY TIM: 1 MN MASKS, 100K SANITIZERS 
Ismail Gulle, Chairperson of Turkish Exporters Assembly (TIM), has emphasized that they started a mobility by 
producing 1 mn units of masks and 100 thousand bottles of hand sanitizers.  
 

TURK-METAL: EMPLOYERS WILL NOT LAY OFF EMPLOYEES DURING THE EPIDEMIC 
Turkish Metal Union held a meeting with the employers to discuss the measures to be taken in the manufacture 
sector during the pandemic. Parties have had a joint decision not to lay off any employee unless they demand. 
 

NEW RIGHTS TO CITIZENS WHOSE FLIGHT CANCELLED DUE TO EPIDEMIC 
As per the decree published by the Official Gazette, any passenger whose flight was cancelled since Feb. 5th will 
be able to reschedule the ticket to another date. Passengers who did not use their open date ticket might get 
the refund within 2 months after the flight ban is lifted. 
 

TWO MALLS IN ANKARA NOT TO ASK RENT FOR 1.5 MONTHS 
Armada Mall has stated that none of the tenants are obliged to pay their rents in the remaining of March and 
April. Panora Mall has emphasized that stores closed between March 15 and April 30 will not pay rent and 
shared area fee.  
 

WORLD          ___ _____   
 

ITALY RECORDS 743 NEW DEATHS IN A DAY 
The death toll in Italy from the coronavirus pandemic rose by 743 in one day to 6,820, reversing a declining 
trend in fatalities observed over the last two days. It is reported that two Turkish citizens died in Switzerland due 
to the epidemic. Overall death toll in Spain rose by 512 to 2,694 people. 
 

OVER 102K PEOPLE ARE CURED AROUND THE WORLD  
The number of the novel coronavirus cases around the world exceeded 382 thousand. On the other hand, 102 
thousand people have been successfully cured.  
 

CHINA ENDS QUARANTINE IN HUBEI 
Chinese authorities said Tuesday they will end a two-month lockdown of most of coronavirus-hit Hubei province 
at midnight, as domestic cases of what has become a global pandemic subside. 
 

WHO: DEATH TOLL WILL SERIOUSLY INCREASE, THE US MIGHT BE THE MOST EPIDEMIC-HIT COUNTRY 
The World Health Organization has revealed that 85 pct of the novel coronavirus cases reported in the last 24 
hours are in Europe and the US. Almost 40 pct of them are recorded in the US. The US might be the new most 
coronavirus-hit country. 
 

DEMAND IN GOLD DEPLETES STOCKS (BUYERS WILL WAIT FOR 15 DAYS)  
Daily demand in gold since the coronavirus spreads across the world rose by 5 times. People who want to buy 
gold coins must wait for 15 days. 
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2020 TOKYO OLYMPICS DELAYED FOR A YEAR DUE TO COVID-19 
The Tokyo Summer Olympics will not begin in late July and instead will be held "by the summer of 2021," Shinzo 
Abe, Japanese Prime Minister, announced on Tuesday. The delay comes after an increasing number of athletes 
and sporting federations called for the games to be delayed because of the COVID-19 pandemic. 
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